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Organisatiecontext
De functie Allround timmerkracht komt voor in multifunctionele onderhoudsbedrijven. De Allround
timmerkracht 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 zijn werkzaamheden met de opdrachtgever en/of de bewoner/gebruiker van het pand. Hij/zij neemt meeren minderwerk op en informeert zijn leidinggevende daarover.
De Allround timmerkracht kan de werkzaamheden begeleiden van één of twee medewerkers (timmerlieden,
hulpkrachten), die voor de uitvoering van de werkopdracht aan hem zijn toegevoegd. De Allround timmerkracht
werkt aan alle soorten objecten en verricht alle voorkomende soorten timmerwerk. Daarnaast is hij/zij
inzetbaar op aanverwante werkgebieden als schilderwerk, metselwerk en stucwerk. Het gaat daarbij om
werkzaamheden van een routinematig karakter, voor een beperkt gedeelte van zijn werktijd.
Doel van de functie
U bent als Allround timmerkracht verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige
houtconstructies volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het
bedrijf.
Resultaatgebieden
Adviezen

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.
Ondergrondkwaliteit
Beoordeelt de ondergrond op risico's voor stabiele en duurzame plaatsing van
houtconstructies. Signaleert mogelijke kwaliteitsproblemen, rekening houdend met de
aansluiting op volgende werkzaamheden.
Geplaatste
Kiest de werkmethode, afhankelijk van de vaardigheden van de medewerkers, kosten
houtconstructies
en de duur van het project. Kiest de materialen, rekening houdend met
materiaaleigenschappen, kwaliteit, kosten en ontwikkelingen op de markt.
Vervaardigt, plaatst en stelt houtconstructies. Beoordeelt de maatvoering bij het op
maat maken van onderdelen.
Eindbewerkingen
Zoekt naar verbeterpunten. Zorgt voor een goede presentatie van het eindproduct,
zodat klanten tevreden zijn en klant willen blijven.
Herstelde
Bepaalt waar rotte plekken zich bevinden. Kiest materialen en werkmethode,
houtconstructies
afhankelijk van de houtsoort, de ernst van de houtrot, materiaalkosten en
duurzaamheid van herstel. Voorkomt beschadiging van naastliggende objecten.
Totaalservice
Voert klein metsel-, stuc-, schilder- en beglazingswerk uit, rekening houdend met de
werkvolgorde en het voorkomen van beschadigingen aan naastliggende objecten.
Werkinstructies
Geeft instructies en handreikingen aan collega's, rekening houdend met het
prestatieniveau en een passende manier van communiceren.
Productiegegevens
Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/minderwerk).
Levert (interne) rapportages en eindkeuringsrapporten, rekening houdend met het
belang van de facturering van werkzaamheden aan klanten en de interne
informatiedoeleinden.
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Deskundigheid
Kennis van houtbewerking op MBO niveau (MBO 3).
Kennis van alle relevante houtbewerkingtechnieken 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 van rapportages.
Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van timmerwerk.
Bezwarende werkomstandigheden
Fysiek risico door het hanteren van elektrische gereedschappen, het tillen van zware voorwerpen, het werken
in een inspannende houding, het inademen van vuil en stof en het werken in een risicovolle werkomgeving.
Hinder door het werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.

