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Functie
Functietitel:

Constructie bankwerker

Naam functiehouder:
Afdeling:

Constructie

Type positie:

Fulltime

Uren per week:

40

Omschrijving van de functie:
Het (machinaal) vervaardigen, repareren en modificeren van constructiedelen door toepassing van
diverse scheidende (bijv. slijpen), verbindende (bijv. lassen, schroeven, poppen), verspanende (bijv.
zagen, boren) en vervormende (bijv. kanten, zetten) technieken. Hierbij worden uiteenlopende
materialen gebruikt. Regelmatig vindt omschakeling tussen verschillende technieken plaats.
Doel:
Het (machinaal) vervaardigen, repareren en modificeren van constructiedelen volgens schets,
tekening, voorbeeld of mondelinge uitleg. Waarbij de relatie tussen kwaliteit en kwantiteit voldoet aan
de eisen/wensen van de klant en het bedrijf.
Plaats in de organisatie
Is verantwoording verschuldigd aan de leidinggevende van de constructieafdeling.
Taken en Verantwoordelijkheden:
- Het zelfstandig kunnen lezen van technische tekeningen
- Het zelfstandig kunnen opmeten van constructiedelen en samenstellingen
- Het zelfstandig verzamelen van de benodigde materialen en gereedschappen en het productie
gereed maken van boor, zaag, slijp, las, buig, knip of kant machine/bank.
- Het op maat maken van onderdelen
- Het vormen en verbinden van onderdelen
- Het vervaardigen (stellen/fitten) van metaal constructies en leidingwerk
- Meten en controleren van bewerkte onderdelen/constructies
- Standaard laswerk kunnen verrichten
- Het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden op locatie
- Het monteren van constructies en onderdelen (op locatie)
- Onderhoud van productie apparatuur en machines
- Verder alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn voor het functioneren bij
dit bedrijf
Functie-eisen:
Opleiding : Minimaal MBO werktuigbouwkunde niveau 3 (of gelijkwaardig), eventueel aangevuld
met cursussen lassen, tekening lezen en dergelijke.
In bezit van een rijbewijs B en VCA 1
Ervaring
: Minimaal 2 jaar of interne bedrijfsopleiding
Vaardigheid : technische inzicht, zelfstandig kunnen werken,
Vervanging:
Door collega constructiewerker.

Dit document vormt een onderdeel van het managementsysteem van Van Eijzeren B.V. en mag om redenen van documentbeheersing niet
worden aangepast, gekopieerd en / of verspreid zonder voorafgaande autorisatie van de Kwaliteitsmanager.

