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Functieomschrijving
Functietitel:
Afdeling:
Leidinggevende:

Chef werkplaats / Hoofd technische dienst
Technische dienst
Directeur

Doel van de functie / werkomschrijving:
Leiding geven aan het werkplaatspersoneel met betrekking tot en zelf meewerken aan het
uitvoeren van onderhoud en reparaties aan kranen, vrachtauto’s en hulpmaterieel, het
vervaardigen van speciale constructies, het bij toerbeurt verrichten van servicedienst.
Kennis / kunde:
heeft kennis van:
 alle in de werkplaats voorkomende werkzaamheden, bewerkingstechnieken,
autotechniek op middelbaar niveau;
 onderhoud, reparaties, revisies en constructie-aanpassingen van diverse merken en
typen kranen, vrachtauto’s en van hulpmateriaal (semi’s e.d.);
 leiding geven, werkindeling en organisatie;
 beheer administratie.
Is in het bezit van rijbewijs BC ( E ).
Zelfstandigheid, risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
 voert de bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van de garagewerkzaamheden zelfstandig
uit; pleegt over belangrijke aanschaffingen op het gebied van onderdelen en
gereedschappen overleg met de directie;
 geeft leiding en werkaanwijzingen aan meerdere medewerkers met verschillende
technische specialisaties; voert zo nodig nacontroles uit;
 zorgt voor een doelmatige werkplanning waarbij het materieel tijdig wordt gecontroleerd
en onderhouden;
 zorgt voor een voldoende benutting van werkplaatsmedewerkers en
werkplaatsinrichting;
 beslist in bijzondere gevallen of vervangen dan wel gerepareerd wordt, en op welke
wijze dit moet worden gedaan;
 moet vooral tijdens het uitvoeren van de servicedienst kunnen improviseren;
 een minder juiste werkplanning en werkaanpak, het niet goed leiden van de
medewerkers, het stellen van onjuiste diagnose bij technische problemen, kunnen leiden
tot extra stilstand van het materieel, extra kosten en een te lage benuttingsgraad.
Sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid:
 geeft leiding aan en werkt samen met collega’s, heeft contact met machinisten en
chauffeurs over het technisch functioneren van kranen, vrachtauto’s en hulpmaterieel;
 tracht tijdens het uitvoeren van de storingsdienst in eerste instantie via de telefoon de
storing te bepalen en aanwijzingen voor een (voorlopige) oplossing te geven;
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onderhoudt contact met dealers en vertegenwoordigers; als buitengewone uitgaven
moeten worden gedaan, beslist de directie;
kan zich mondeling en schriftelijk in de Nederlandse taal uitdrukken voor het geven van
werkaanwijzingen, uitleg, informaties, bespreken technische problemen, enig
onderhandelen, en het bijhouden van de voorraadadministratie; maakt eenvoudige
constructie-schetsen.

Bewegingsvaardigheid, oplettendheid, overige functie-eisen:
 beschikt over een voor het kunnen uitvoeren van alle voorkomende technische
werkzaamheden benodigde handvaardigheid;
 gebruikt precisie-instrumenten, bedient testapparatuur, stelt tachografen in;
 rijdt met de service-auto; maakt proefritten;
 is oplettend bij het systematisch nalopen van controlepunten, het waarnemen van
slijtage, het bedrijfsklaar maken van de auto’s, het beheren van het
onderdelenmagazijn, het gebruik van gereedschap, het uitvoeren van testen en het
toezien op de goede gang van zaken in de werkplaats;
 werkt nauwkeurig en systematisch.
Inconveniënten (bezwarende werkomstandigheden):
 oefent regelmatig krachten uit tot circa 25 kg, bij uitzondering meer; gebruikt bij
zwaardere lasten takel of krik;
 bukt, klimt, trekt en werkt uit evenwicht of boven de macht (smeerkuil / autobrug);
 ondervindt hinder van weersomstandigheden en duisternis (servicedienst),tocht, lawaai,
uitlaatgassen en lasdampen; komt in aanraking met vuile of vette materialen;
 loopt kans op kwetsuren door het gebruiken van gereedschappen, het werken aan de
openbare weg, het werken in de omgeving van smeerkuilen en manoeuvrerende kranen
en vrachtauto’s en het rijden o.a. met de servicewagen (ongeveer 10.000 km per jaar).
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