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Organisatiecontext
De functie Specialist Schilder komt voor in het grotere of gespecialiseerde schilderbedrijf. Als specialist op zijn
vakgebied, beoordeelt hij zelf het werk ter plekke, bepaalt hij de vaktechnische alternatieven en adviseert hij
over de te kiezen aanpak (commerciële aspecten worden door zijn leidinggevende geregeld). Kenmerkend voor
de vakspecialist is dat hij/zij oude dan wel nieuwe niet alledaagse technieken gebruikt bij de uitoefening van het
vak.
De Specialist Schilder verzorgt zelf de afstemming van zijn werkzaamheden met de opdrachtgever en/of de
bewoner/ gebruiker van het pand en regelt zelf de aanvoer van materialen en hulpmiddelen.
De Specialist Schilder kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (schilders,
hulpkrachten), die voor de uitvoering van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd .
De Specialist Schilder is de uitvoerende vakman op één van de volgende gespecialiseerde vakgebieden:
restauratieschilderwerk: analyse van de samenstelling van oude verflagen, in de oorspronkelijke toestand
terugbrengen van het schilderwerk; decoratieschilderwerk: aanbrengen van bijzondere tekeningen in het
oppervlak, van beletteringen met bijzondere vormgeving, etc.; hoogwaardige wanddecoratie: toepassing van
bijzondere, c.q. kwetsbare of kostbare materialen bij de afwerking van wanden; hoog kwalitatief spuitwerk:
hoogwaardige oppervlaktebehandelingen van relatief kostbare objecten met behulp van specialistische
spuittechnieken.
Doel van de functie
U bent als Specialist Schilder verantwoordelijk voor verfraaiing, bescherming en restauratie van (bijzondere)
objecten en gebouwen. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van de onderneming.
Resultaatgebieden
Afspraken

Materialen
Ondergrondkwaliteit

Grond- en hechtlagen
Eindlagen

Totaalservice
Werkinstructies
Productie-informatie
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Bepaalt de meest doelgerichte manier om het werk uit te voeren. Maakt
uitvoeringsafspraken met klanten, werkgever, collega's en eventueel derden,
rekening houdend met de verschillende belangen van iedereen en de omstandigheden
waarin het werk moet worden uitgevoerd.
Schat in hoeveel en welk materiaal benodigd is voor het werk. Schaft materialen aan,
rekening houdend met de oorspronkelijke materiaalkeuze, duurzaamheid,
verwerkbaarheid, schoonheid, kosten en voorschriften.
Beoordeelt de materiaalkenmerken van de ondergrond van (bijzondere) objecten en
gebouwen op risico's voor hechting en aantasting van de aan te brengen grond- en
verflagen. Kiest de manier en intensiteit van het voorbehandelen, rekening houdend
met eerdere bewerkingen van de ondergrond.
Maakt de te bewerken objecten geschikt voor afwerking, onder andere door het
voorbehandelen van de ondergrond en het aanbrengen van grond- en hechtlagen en
beoordeelt de effectiviteit en duurzaamheid van de aangebrachte lagen.
Controleert afwerksituaties aan de hand van kwaliteitsafspraken over de definitieve
afwerking. Creëert hoogwaardige producten, gebruik makend van vakspecialistische
materialen en technieken. Toetst eindresultaten en werkt deze bij zodat wordt
voldaan aan opleveringsafspraken.
Verricht hoogwaardige (wand)decoratiewerk en specialistisch spuitwerk, rekening
houdend met kwetsbaarheid en kostbaarheid van materialen en objecten en de
oorspronkelijke afwerkingstijl.
Geeft instructies en handreikingen aan collega's, rekening houdend met het
prestatieniveau en een passende manier van communiceren.
Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/minderwerk).
Levert (interne) rapportages en eindkeuringsrapporten, rekening houdend met de
facturering van werkzaamheden aan klanten en de interne informatiedoeleinden.
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Deskundigheid
Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 3 met specialistische ervaring of MBO 4).
Kennis van speciale oude en nieuwe technieken op het eigen vakgebied en kennis van wet- en regelgeving over
milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van de onderneming.
Sociale vaardigheid om effectief met klanten en collega’s te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen rapportages.
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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