
 

Functieomschrijving monteur industriële montage 
 
 
1. Doel van de functie:  
 
De monteur industriële montage monteert zelfstandig binnen een team constructies, 
constructiedelen e.d. uit aangeleverde onderdelen en verricht overige montage en 
demontage werkzaamheden.  
 
2. Een schets van de hiërarchische positie  
 
De  monteur maakt deel uit van de afdeling montage en werkt onder leiding van de 
projectleider en wordt direct aangestuurd door een uitvoerder.  
 
3. Een contactenoverzicht  
 
De  monteur onderhoudt vooral contacten met collega’s, inleenkrachten en medewerkers 
van de betreffende klanten bij inzet op de montage.  
 
4. De taken en verantwoordelijkheden die in de functie worden uitgeoefend  
 

 Monteert binnen een team constructies, constructiedelen, machinedelen e.d. uit 
aangeleverde onderdelen.  

 Hij voert de montage en demontage werkzaamheden correct en veilig uit a.h.v. 
montagetekeningen, besteklijsten en mondelinge instructies.  

 Het correct uitvoeren van taken/opdrachten conform de afspraken met de 
leidinggevende.  

 Het uitvoeren van kwaliteitscontroles van zowel eigen werk als ook andermans werk 
volgens de werkopdracht.  

 Het verrichten van diverse laswerkzaamheden ( voornamelijk BMBE). 
 Toezicht op de veiligheid op (van) de eigen werkplek als ook andermans werkplek en 

een collega aanspreken op veilig werken.  
 Het correct gebruik van gereedschappen, machines, hulpmiddelen en 

verbruiksartikelen.  
 Het tijdig gereed melden van de werkzaamheden aan zijn directe chef.  
 Het signaleren van tekortkomingen en afwijkingen en deze in overleg met 

leidinggevende correct afhandelen.  
 Het verrichten van montagewerkzaamheden op lokatie.  
 Het verzorgen van een correcte urenverantwoording.  
 Het correct invullen van gevraagde documentatie.  
 Eventueel het begeleiden van aankomende monteurs.  

 



 

 
5. Een opsomming van de belangrijkste functie-eisen of competenties  
 

 Beschikt over voldoende mate van technisch en ruimtelijk inzicht en een algemene 
produkt-en materiaalkennis, waarbij het lezen van technische tekeningen geen 
probleem oplevert.  

 Beschikt over voldoende mate van zelfstandigheid, veilig werken, 
verantwoordelijkheidsgevoel, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, flexibiliteit en 
teamwork.  

 Is ervaren om veilig te kunnen werken met hijs -en transportmiddelen.  
 Heeft een hoge mate van kwaliteitsbewustzijn.  
 Beschikt over een positieve instelling en oplossingsgerichte werkhouding.  
 Basisveiligheid VCA  
 Veilig verplaatsen van lasten  
 Veiligheidsbewijs heftruck  
 Cursus flensmonteur lage druk  
 Bekend zijn met produkten van Howicon en eisen aan constructies, basiskennis  
 Lasvaardigheid: 2 van 3 lasprocessen (MAG/TIG/BMBE) op niveau 3.  
 Opleiding en ervaring op niveau MBO ¾.  
 Ca. 2-5 jaar relevante werkervaring.  

 
 


