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Organisatiecontext
De functie Constructieschilder komt voor in het (mobiele) metaalconserveringsbedrijf.
De Constructieschilder werkt op basis van eenduidige werkopdrachten en instructies van een
voorman/leidinggevende, onder regelmatig toezicht (een of enkele malen per dag). De voorman/leidinggevende
heeft de eindverantwoordelijkheid voor de in- en externe oplevering. Alle voorbereidingen voor het werk zijn
getroffen, zoals de plaatsing van omvangrijke steigers, hulpconstructies en afschermingen (milieubescherming)
en de aanwezigheid van materialen en hulpmiddelen. De Constructieschilder hanteert handmatige technieken
(kwast, roller). Het schilderwerk laat zich kenmerken door het behandelen van grote oppervlakken waarbij
snelheid en dekkend schilderen belangrijker zijn dan nauwkeurigheid. Hij/zij werkt aan zowel grote objecten in
de buitenlucht (metaal- en betonconstructies als offshore installaties, schepen, bruggen, sluizen e.d.), in
besloten ruimtes (tankwanden), aan machines/installaties als aan verplaatsbare constructies in een spuithal of
loods. Het, aan de hand van veiligheidsvoorschriften, zeker stellen van een veilige werkuitvoering, is een
belangrijk aandachtspunt in de functie.
Doel van de functie
U bent als Constructieschilder verantwoordelijk voor bescherming van metaal en beton door verflagen. U werkt
volgens de instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Resultaatgebieden
Ondergrondkwaliteit
Grond- en hechtlagen
Eindlagen
Werkomgeving
Productiegegevens

Beoordeelt materiaalkenmerken van de ondergrond op risico's voor hechting en
aantasting van de aan te brengen grond- en verflagen, signaleert mogelijke
kwaliteitsproblemen en behandelt de ondergrond voor.
Maakt objecten geschikt voor afwerking, brengt grond- en hechtlagen aan en
beoordeelt de geschiktheid 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 materialen, gereedschappen en afval aan en af. Bouwt hulpconstructies op,
plaatst ze en breekt ze af, rekening houdend met veiligheidsrisico's.
Levert ingevulde werkbriefjes tijdig in, rekening houdend met het belang van de
facturering van werkzaamheden aan klanten.

Deskundigheid
Kennis van constructieschilderen op MBO niveau (MBO 2).
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 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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