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DOEL

Onderhouden, controleren en verzekeren van herstellingen van apparaten door eigen interventie of
inschakeling van derden teneinde hun vlot functioneren te verzekeren en eventuele storingen binnen
een korte tijdspanne op te lossen.

VERANTWOORDELIJKHEDEN/KERNTAKEN



Verzorgt de bestelling en installatie van nieuw materiaal o.a.:
adviseert de leidinggevende omtrent nodige budgetten en vraagt bij goedkeuring offertes op
vertaalt specifieke organisatienoden naar de leverancier en bereidt werkzaamheden voor
assisteert bij de installatie en kijkt toe op het naleven van wensen en (veiligheid)voorschriften
informeert gebruikers bij ingebruikname

Controleert installaties en verhelpt storingen o.a.:
plant periodieke controles of onderhouden in en brengt gebruikers hiervan op de hoogte
ontvangt klachten omtrent defecten
voert metingen uit omtrent (basis)parameters aan de hand van handleiding en inspectielijsten
en onderzoekt afwijkingen ten opzichte van de geldende norm
- herstelt (dreigende) mechanische en kleine elektrische fouten zelf
- contacteert de leverancier bij complexe problemen en assisteert externe techniekers
-



Voert diverse ondersteunende werkzaamheden uit o.a.:
formuleert voorstellen ter optimalisatie van de elektrische en mechanische apparatuur
contacteert externe leveranciers om op de hoogte te blijven van nieuwe technische producten
en onderdelen
- houdt de eigen administratie en planning bij
- onderhoudt de werkplek en het eigen gereedschap
-
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Definitief
CRITERIA
Verantwoordelijkheidsgebieden




Het verzorgen van de bestelling en installatie van nieuw materiaal
Het tijdig herstel van mechanische of elektrische problemen, door eigen actie of inschakelen van
derden
Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden

Mogelijke gevolgen van onjuiste beslissingen en/of onjuist uitgevoerde activiteiten:
- Het niet correct onderhouden of herstellen van apparatuur kan leiden tot hindernissen en/of
vertragingen voor collega’s
- Het verkeerd instrueren en opvolgen van de apparatuur en het gebruik ervan kan leiden tot
niet-optimaal functioneren, foutief gebruik, frustraties bij collega’s en vroegtijdige schade of
slijtage
Kennisgebieden







Basiskennis van mechanica, elektriciteit en desgevallend elektronica
Kennis van de machines/toestellen/installaties in de organisatie
Kennis van materialen en onderdelen
Kennis veiligheidsvoorschriften
Basiskennis van de structuur en interne processen van de organisatie
Basiskennis van de courante en bedrijfsspecifieke software

Probleemoplossing
 Het zelfstandig bepalen van de eigen planning en prioriteiten, rekening houdend met de planning
van collega’s/medewerkers/betrokken dienst of afdeling
 Het vertalen van de organisatienoden naar de leverancier en van de gebruiksinstructies naar
collega’s
 Het snel gericht lokaliseren en diagnosticeren van problemen, en vinden van de meest geschikte
oplossing en materialen rekening houdend met de gevolgen voor de machine en voor anderen
Communicatie
Interne contacten
 Dagelijks contact met de leidinggevende en collega’s omtrent defecten, aanpak van
moeilijkheden, planning van onderhoudswerkzaamheden en voor het verschaffen van
gebruikersinformatie
Externe contacten
 Regelmatig contact met leveranciers en techniekers van de gebruikte apparatuur ter oplossing van
defecten, ter bestelling van onderdelen of machines en ter afstemming rond nieuwe producten
Specifieke vaardigheden
 Bewegingsvaardigheid is vereist bij de uitvoering van herstelwerkzaamheden
Inconveniënten





Tilt materialen en onderdelen
Werkt in een inspannende houding bij werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Ondervindt hinder van lawaai en vuil bij specifieke klussen
Kans op letsel bij het uitvoeren van specifieke klussen
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