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Organisatiecontext
De functie Allround schilder komt voor in alle typen schilder- en onderhoudsbedrijven, zowel grote als kleine.
De Allround schilder werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij/zij de precieze aanpak en uitvoeringswijze
ter plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen. Toezicht vindt plaats op afstand, de functiehouder schakelt de
voorman of uitvoerder in bij twijfels over de te volgen werkwijze. De functiehouder verzorgt zelf de afstemming
van de werkzaamheden met de opdrachtgever en/of de bewoner/gebruiker van het pand. Hij/zij neemt meeren minderwerk op en informeert de leidinggevende daarover. De Allround schilder kan de werkzaamheden
begeleiden van één of twee medewerkers (schilders, hulpkrachten), die voor de uitvoering van de werkopdracht
aan hem/haar zijn toegevoegd.
De Allround schilder werkt aan alle soorten objecten en verricht alle voorkomende soorten schilderwerk.
Daarnaast is hij/zij inzetbaar op aanverwante werkgebieden als houtrotreparatie, glaszetten en behangen. Het
gaat daarbij om werkzaamheden van een routinematig karakter, voor een beperkt gedeelte van zijn werktijd.
Doel van de functie
U bent als Allround Schilder verantwoordelijk voor het opleveren van duurzaam en kwalitatief hoogwaardig
schilderwerk volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Resultaatgebieden
Adviezen

Ondergrondkwaliteit
Grond- en hechtlagen
Eindlagen
Totaalservice
Werkomgeving
Werkinstructies
Productie-informatie

Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, in geval van een
gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de
situatie ter plekke en adviseert de leidinggevende waar nodig. Maakt afspraken over
de werkuitvoering met bewoners/gebruikers.
Beoordeelt de materiaalkenmerken van de ondergrond op risico's voor hechting en
aantasting van de aan te brengen grond- en verflagen en signaleert mogelijke
kwaliteitsproblemen.
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. Breng deklagen aan. Toetst eindresultaten en werkt deze bij zodat wordt
voldaan aan opleveringsafspraken.
Voert behang-, glaszet-, spuit- en stucwerk en houtrot- en betonreparaties uit. Geeft
kleuradviezen. Beoordeelt de situatie ter plekke en doet suggesties om de
eindkwaliteit te waarborgen.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Bouwt hulpconstructies op,
plaatst ze en breekt ze af, rekening houdend met veiligheidsrisico's.
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.

Deskundigheid
Kennis van schilderen op MBO niveau (MBO 3).
Kennis van alle relevante verftechnieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Sociale vaardigheid om effectief met klanten en collega’s te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen rapportages.
Manuele vaardigheid voor
het uitvoeren
van schilderwerk.
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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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