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Organisatiecontext
De functie Glaszetter komt voor in het glaszet- of multifunctionele onderhoudsbedrijf.
De Glaszetter werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en instructies van voorman of uitvoerder, onder
regelmatig toezicht (één of enkele malen per dag). Materialen en hulpmiddelen zijn op het object aanwezig. Hij
ontvangt assistentie bij het tillen en verplaatsen van glas.
De Glaszetter plaatst alle voorkomende soorten glas (enkele en dubbele ruiten, ook speciaal glas) in zowel
nieuwbouw-, als onderhoudssituaties.
Doel van de functie
U bent als Glaszetter verantwoordelijk voor de plaatsing van glas(constructies). U werkt volgens de instructies
en werkmethoden van de onderneming.
Resultaatgebieden
Ondergrondkwaliteit
Geplaatst glas
Afgewerkt glas
Werkomgeving
Productiegegevens

Verwijdert (isolatie)ruiten op efficiënte wijze. Bewerkt kozijnen en sponningen
zodanig voor, dat oude kitlagen helemaal verwijderd zijn en de ondergrond voldoende
vlak is.
Draagt zorg voor stabiele plaatsing van het glas, inspelend op het voorkomen van
letsel.
Werkt glas en kozijnen/sponningen zodanig af, dat op den duur geen lekkage
ontstaat. Werkt het eindresultaat bij volgens opleveringsafspraken.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Bouwt hulpconstructies op,
plaatst ze en breekt ze af, rekening houdend met veiligheidsrisico's.
Levert ingevulde werkbriefjes tijdig in en noteert meer- of minderwerk, rekening
houdend met het belang van de facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van beglazing op MBO niveau (MBO 2).
Kennis van beglazingstechnieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van de onderneming.
Sociale vaardigheid om op een passende manier met klanten te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het invullen van urenregistratie.
Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van beglazingswerk.
Bezwarende werkomstandigheden
Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken in een inspannende houding, het hanteren van
scherpe materialen, het inademen van vuil en stof en het werken in een risicovolle werkomgeving. Hinder door
het werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.
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