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Organisatiecontext
De functie Assistent Schilder komt voor in alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kleine.
De Assistent Schilder werkt altijd samen met een ervaren schilder en volgt diens aanwijzingen. Hij ontvangt
gedetailleerde werkopdrachten en instructies (tot op handelingsniveau) en staat permanent onder toezicht.
Nadruk van de functie ligt op de uitvoerende handelingen van het schilderwerk en van aanverwante
werkzaamheden zoals eenvoudige houtrotreparatie, glaszetwerk of behangen.
Doel van de functie
U bent als Assistent Schilder verantwoordelijk voor voorbewerkte ondergronden en verflagen. U werkt volgens
de instructies en werkmethoden van de onderneming.
Resultaatgebieden
Ondergrondkwaliteit
Grond- en hechtlagen
Eindlagen
Totaalservice
Hulpmiddelen
Hulpconstructies
Productiegegevens

Bewerkt de ondergrond zodanig voor, dat risico's voor hechting en aantasting van de
aan te brengen grond- en verflagen zo klein mogelijk zijn.
Maakt objecten geschikt voor afwerking, rekening houdend met de dekkendheid van
de verflagen
Werkt objecten zodanig af, dat wordt voldaan aan instructies.
Verricht klein behang- en glaszetwerk en eenvoudige houtrotreparaties. Voorkomt
beschadigingen aan naastgelegen objecten.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Onderhoudt gereedschappen
zodanig dat deze goed bruikbaar zijn.
Assisteert bij het opbouwen en afbreken van klim- en steigerwerk.
Levert ingevulde werkbriefjes tijdig in, rekening houdend met het belang van de
facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 1).
Kennis van basis verftechnieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van de onderneming.
Sociale vaardigheid voor het samenwerken met collega’s.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het invullen van urenregistratie.
Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van schilderwerk.
Bezwarende werkomstandigheden
Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken in een inspannende houding, het inademen van
vuil, stof en chemische dampen en het werken in een risicovolle werkomgeving. Hinder door het werken onder
uiteenlopende weersomstandigheden.
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