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Organisatiecontext
De functie Onderhoudsadviseur komt voor in grotere bedrijven, met name schilderbedrijven en multifunctionele
onderhoudsbedrijven.
De Onderhoudsadviseur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van meerjarige onderhoudsplannen voor (over
het algemeen grotere) objecten. Uitgangspunten voor onderhoudsplannen zijn inspectierapporten en (door de
projectleider in overleg met de klant gemaakte) keuzes voor de te handhaven schildertechnische/bouwkundige
kwaliteit, de gewenste mate van kostenegalisatie dan wel kostenreductie.
Indien noodzakelijk, oriënteert de functiehouder zich ter plekke over de toestand van het object en de mate
waarin (onderdelen ervan) blootstaan aan weersinvloeden of andere oorzaken van schade. Tijdens de uitwerking
van de plannen overlegt hij/zij zelf - indien nodig - met de klant om uitgangspunten te verduidelijken dan wel
alternatieven op hun haalbaarheid te toetsen.
Doel van de functie
U bent als Onderhoudsadviseur verantwoordelijk voor advisering over en planning van onderhoud van gebouwen
en objecten.
Resultaatgebieden
Afspraken
Onderhoudsscenario’s

Onderhoudsopdrachten
Onderhoudsbestekken
Verbetervoorstellen

Legt diverse scenario’s voor aan de opdrachtgever. Stelt het gewenste
onderhoudsniveau vast in overleg met de klant, rekening houdend met de wensen en
mogelijkheden van de klant en het imago van het bedrijf.
Bestudeert inspectierapporten, beoordeelt de onderhoudstoestand van gebouwen of
objecten en maakt afspraken met klanten. Specificeert de soort en frequentie van
onderhoud in de tijd, rekening houdend met toetsbaarheid van het geformuleerde
resultaat. Raamt globaal de onderhoudskosten.
Verduidelijkt uitgangspunten in onderhoudsplannen aan klanten. Toetst alternatieve
plannen op haalbaarheid. Stelt plannen bij, rekening houdend met de budgettaire
ruimte van de klant en het kwaliteitsniveau van onderhoud op de lange termijn.
Vertaalt plannen in planning van inspectie- en onderhoudsintervallen. Werkt
planning, werkomschrijvingen, te gebruiken materialen en technieken uit in een
definitief rapport, rekening houdend met prijs- en prestatieafspraken met klanten.
Zoekt mogelijkheden om het kennisniveau en de werkmethoden van het bedrijf.
zodanig te verbeteren, dat grotere duurzaamheid van onderhoud wordt bereikt.
Presenteert voorstellen tot verbetering, rekening houdend met kosten(reductie) voor
klanten, het imago van het bedrijf en gevolgen voor milieu en maatschappij.

Deskundigheid
Kennis van meerdere technische vakgebieden en kennis van bedrijfskunde/logistiek op MBO/HBO niveau.
Kennis van methoden en materialen en werking van ondergronden in de tijd.
Kennis van de doelstellingen en het kwaliteitsbeleid van het bedrijf.
Sociale vaardigheid voor het bereiken van overeenstemming over prestatieafspraken met klanten.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van onderhoudsscenario's en -bestekken.
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