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Organisatiecontext
De functie Timmerkracht 2/Houtreparateur komt voor in multifunctionele onderhoudsbedrijven.
De Timmerkracht 2 werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en instructies van voorman of uitvoerder,
onder regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). Alle voorbereidingen voor het werk zijn getroffen,
zoals de aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen en de inrichting van de bouwplaats.
De Timmerkracht 2 voert de opgedragen werkzaamheden zelfstandig uit. Tot zijn/haar werkgebied behoort de
plaatsing van ramen, kozijnen en gevelelementen, de sanering van door houtrot aangetast houtwerk en de
uitvoering van daarmee verband houdend kleinschalig timmerwerk. Daarnaast verricht de functiehouder
werkzaamheden op aanverwante werkgebieden als schilderwerk, metselwerk en stucwerk, wanneer deze direct
verband houden met zijn/haar hoofdactiviteit of noodzakelijk zijn om die hoofdactiviteit voortgang te doen
vinden. Het gaat daarbij om kleinschalige werkzaamheden van een routinematig karakter.
Doel van de functie
U bent als Timmerkracht verantwoordelijk voor plaatsing en herstel van hout(constructies). U werkt volgens de
instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Resultaatgebieden
Ondergrondkwaliteit
Geplaatste
houtconstructies
Herstelde
houtconstructies
Totaalservice
Werkomgeving
Productiegegevens

Verwijdert oude houtconstructies. Beoordeelt de ondergrond op risico's voor stabiele
en duurzame plaatsing van houtconstructies. Signaleert mogelijke
kwaliteitsproblemen.
Kiest het goede gereedschap. Plaatst en stelt houtconstructies, rekening houdend met
de veiligheid van de werkomgeving. Maakt de constructie ter plekke op maat.
Bepaalt waar rotte plekken zich bevinden. Verwijdert houtrot zodanig, dat het
rottingsproces stopt. Zorgt voor goede afmetingen bij het maken van inzetstukken en
deelvervangingen.
Verricht klein metsel-, stuc-, schilder- en beglazingswerk, rekening houdend met de
werkvolgorde en het voorkomen van beschadigingen aan naastliggende objecten.
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 en noteert meer- of minderwerk, rekening
houdend met het belang van de facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van houtbewerking op MBO niveau (MBO 2).
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 op een passende manier met klanten te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het invullen van de urenregistratie.
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.
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