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Organisatiecontext
De functie Spuiter komt voor in het (mobiele) metaalconserveringsbedrijf. De spuiter werkt op basis van
werkopdrachten, waarin de te gebruiken coatings, de viscositeit van de coatings, het aantal lagen en de te
bereiken laagdiktes zijn voorgeschreven. Omvangrijke steigers, hulpconstructies en afschermingen
(milieubescherming) zijn aangebracht; de spuiter beoordeelt zelf of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen
worden. Hij/zij zorgt zelf voor de aanvoer van de benodigdheden naar de werkplek.
De spuiter werkt met (spuit)apparatuur aan zowel grote objecten in de buitenlucht (metaal- en
betonconstructies als offshore installaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), in besloten ruimtes (tankwanden) als
aan verplaatsbare metalen constructies in een spuithal of loods. De Spuiter kan de werkzaamheden begeleiden
van één of twee medewerkers, die voor de uitvoering van de werkopdracht aan hem/haar zijn toegevoegd. De
spuiter werkt in beschermende kleding, eventueel met luchtvoorziening. Het zeker stellen van een veilige
werkuitvoering, zowel door hem-/haarzelf als door een toegevoegde medewerker, is een belangrijk
aandachtspunt in de functie.
Doel van de functie
U bent als Spuiter verantwoordelijk voor herstel, bescherming en verfraaiing van metaal en beton met coatings.
U werkt volgens de instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Resultaatgebieden
Adviezen
Eindlagen

Werkomgeving
Productiegegevens

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.
Controleert de conditie van het te behandelen oppervlak, stelt spuitapparatuur in en
bestuurt deze. Beoordeelt en meet laagdiktes aan de hand van afspraken over de
definitieve afwerking. Toetst eindresultaten en werkt deze bij zodat wordt voldaan
aan opleveringsafspraken.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Bouwt hulpconstructies op,
plaatst ze en breekt ze af, rekening houdend met veiligheidsrisico's.
Levert tijdig ingevulde werkbriefjes in, rekening houdend met het belang van de
facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van het spuiten/coaten op MBO niveau (MBO 2).
Kennis van alle relevante applicatietechnieken en kennis van wet en regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Sociale vaardigheid om op een passende manier met klanten te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het invullen van urenregistratie.
Manuele vaardigheid voor het uitvoeren van metaalbewerkingen.
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 en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
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