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Functiebeschrijving 

 
 

Identificatie van de functie: 

Groep / Afdeling:  AEC Titularis:  

Functie: technicus – in ploeg Rapporteert aan: zie rapporteringslijst 

Locatie : Proeftuinstraat      Datum update v/d beschrijving: 03/09/2008 

Niveau / Graad: C2-C3  

 

Doel van de functie: 

Staat in voor het preventief, predicatief  en curatief onderhoud van de installatie met het oog op de 
continuïteit en beschikbaarheid van de installatie en het proces te garanderen en dit in een volcontinu 
systeem 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. 

 

Dimensies: 

• aantal preventieve werkorders per dag • waarde van de installatie: 75 mio EURO 
vervangwaarde 

• werken in een volcontinu ploegenstelsel 

 
 

Resultaatgebieden: 

Resultaat: onderhoud van de installatie 
Voert de hem toegewezen onderhoudsopdrachten uit betreffende het planmatig en curatief onderhoud. 
Voert in opdracht calibraties uit. 
Voert bij stilstand de vooraf bepaalde onderhoudsprogramma’s uit. 
Rapporteert de door hem uitvoerde opdrachten, zowel naar inhoud en materiaal als naar duur. 
 
Resultaatgebied: orde en netheid en veiligheid 
Staat, als lid van het volledige team, in voor de orde en de netheid van de gehele installatie en van de eigen 
werkplek. Draagt tevens zorg voor de hem toegewezen middelen en materiaal als een goede huisvader. Dit 
is een gedeelde verantwoordelijk van de gehele ploeg. 
Gebruikt steeds de hem toegewezen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Vergrendelt deelinstallaties op een veilige manier en overlegt hierover met de dienstdoende procesoperator. 
 
Resultaatgebied: storingen 
Maakt bij het optreden van een storing in de installatie een snelle en correcte analyse van het probleem en 
grijpt onmiddellijk in zodat de installatie optimaal kan blijven functioneren. Rapporteert stipt en correct de 
storing en de daarop volgende ingreep. 
 
Resultaatgebied: materiaalbeheer 
Beheert de hem toevertrouwde middelen en gereedschap als een goede huisvader.  
Gebruikt het juiste materiaal in de juiste omstandigheden 
 
Resultaatgebied : werkorders en dossier 
Staat in voor het bijwerken van de machine- en as built dossiers 
Rapporteert de werkorders 
 
Resultaatgebied: vervangen (installatie) operator bij  afwezigheid. 
Vervangt bij afwezigheid de procesoperator en de installatieoperator voor zijn basis- en routinetaken 
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BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

Steeds dragen van de hem toegewezen persoonlijke beschermingsmiddelen 
Aantal niet opgeloste storingen tot een minimum herleiden 
Correcte, stipte en tijdige bijwerking dossiers 
Volgen van preventieve onderhoudschema’s 
Correcte en tijdige rapportering 
Beperken van aantal arbeidsongevallen 
Werken met juiste gereedschap 
 

 

Competenties: 

• Jobkennis 
Specialiteit elektriciteit 

Kennis meet instrumenten 
Kennis procesregelingen 
Analyse instrumentatie 
Kunnen lezen en begrijpen van technische documenten 
Basiskennis mechanica 

Specialiteit mechanica 
Inzicht werktuigkunde, hydraulica en pneumatica 
Kennis stoominstallaties (hoge druk en lage druk) 
Kunnen lezen en begrijpen ven technische documenten 
Basiskennis elektriciteit 

Specialisatie meet- en regeltechniek 
Theoretische en praktische kennis inzake meetinstrumenten, debietmeting, temperatuurmeting, PH 
meting en procesregelkringen 
Basiskennis PLC en procesautomatisatie 

Rijbewijs B 
Certificaat vorklift 
Beschikt over een probleemoplossend en analytisch vermogen op uitvoerend niveau 
Kan technische plannen lezen en interpreteren 
 

• Integriteit en betrouwbaarheid 
Is stipt, accuraat en betrouwbaar 
Beschikt over de nodige flexibiliteit, is bereid om ook na een shift een taak af te werken 
Brengt de hem opgelegde taken tot een goed einde, met of zonder toezicht 
 

• Samenwerking 
Streeft als een lid van een team steeds naar het optimaal functioneren van dit team, is een teamspeler.  
Gaat vriendelijk en behulpzaam om met alle collega’s is niet discriminerend 
Maakt geen onderscheid op basis van geloof, geslacht, ras of stand 
 

• Communicatie 
Zorgt voor een duidelijke en tijdige rapportering van alle relevante informatie en eventuele afwijkingen m.b.t. 
het uitvoeren van zijn functie. 
Gebruikt de juiste informatiekanalen 
Kan op een duidelijke en assertieve manier zijn mening verwoorden 
Zorgt voor een goede informatieoverdracht bij de shiftwisseling met zijn collega-technieker 
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Scholing en opleiding 

• Bij aanwerving 
Hoger secundair onderwijs of derde graad in de richting mechanica, elektriciteit of meet- en regeltechniek 
5 jaar ervaring in het onderhoud van een industriële procesinstallatie 
schakelbevoegdheid (bij elektrisch geschoolde) 
 

• Tijdens de loopbaan 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht 
Met goed gevolg een basisopleiding met betrekking tot de verbrandingsinstallatie doorlopen 
Door het volgen van interne en externe opleidingen een expert in zijn vakgebied blijven 
 

• Bij bevordering 
Voldoen aan de statutaire of reglementaire voorwaarden 

 

Hoofdcriteria evaluatie 

Kwaliteit 
Kwantiteit 
Houding: algemeen 
 

 
 


