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Algemeen: 

Naam bedrijfsonderdeel : GP Groot Groep  
Kostenplaats : Materieelbeheer & Techniek 
Naam van de functie : Voorman constructiewerkplaats 
 
Plaats in de organisatie: 

Rapporteert aan : Teamleider Techniek, planner bedrijfsbureau   
Geeft leiding aan : Constructiebankwerkers, medewerker Technische dienst, straler/spuiter 
  
Kernwaarden: 

Voor elke functie en dus voor elke medewerker zijn de kernwaarden van toepassing. De GP Groot groep laat zich leiden 
door de kernwaarden betrouwbaarheid, kwaliteit, efficiency, ondernemerschap en continuïteit. 
  
Doel van de functie: 

Uitvoeren van (onderhouds-)constructiewerkzaamheden en het aansturen/begeleiden van medewerkers van de 
constructiewerkplaats. Daarnaast hoofd werkplaats adviseren over het (door)ontwikkelen van technische constructies/ 
constructiewerkplaats 
 
Hoofdtaken: 

• Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, reparaties en modificaties aan alle materieel 

• Ontwerpen en construeren van bepaalde aanpassingen aan containers en installaties 

• Op locatie verhelpen van storingen 

• Uitvoeren van de technische administratie 

• In goede staat (laten) houden van de constructiewerkplaats, straal- en spuitcabine, alsmede de gereedschappen 

• Registratie verbruik/gebruik van hulpstoffen en materialen 

• Huisstijl (laten) aanbrengen op al het materieel 

• Uitvoeren, dan wel laten uitvoeren van terreinwerkzaamheden op de locatie Hoogeweg in overleg met de facilitair 
manager 

• Zorg dragen voor een optimale inzet van mensen en middelen met het doel de geplande werkzaamheden efficiënt 
te realiseren 

• Toezien op veilig en milieubewust gedrag door afdelingmedewerkers en bij het signaleren van afwijkingen  
corrigerende maatregelen nemen. 

 
Processen: 

In het kwaliteitssysteem zijn procedures opgenomen. Hierin kunnen aanvullende taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden voor deze functie zijn beschreven. Bovendien dient iedere functionaris een flexibele houding te tonen en 
collegiale ondersteuning te bieden. 
 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 

Verantwoordelijk voor : Het in goede staat houden van de werkplaatsen en servicebussen. Het op juiste wijze invullen van  
  de werkorders en dagrapporten. Het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de werkprocessen  
  beschreven in het KAM- zorgsysteem Technische dienst. 
Bevoegd om:   Bij afwezigheid van de planner bedrijfsbureau de noodzakelijke reparaties, keuringen en 

onderhoud coördineren. 
 
Contacten: 

Intern :  Alle medewerkers en interne afnemers van Materieelbeheer & Techniek  
Extern :  Leveranciers 
 
Werk- en denkniveau: 

Vooropleiding, niveau, afstudeerrichting : MBO-4 Werktuigbouwkunde 
Overige vaktechnische opleidingen :  Rijbewijs BE, vorkheftruckrijbewijs, VCA basis 
Vereiste/gewenste specifieke ervaring :  Ervaring in/met de metaal- en constructiebranche, hydraulische perscontainers, 

opbouwen vuilniswagens 
 
Kennis en vaardigheden: 

Benodigde specifieke kennis :  Metaalconstructie en hydraulica 
  Kennis van MIG/MAG/elektrisch lassen 
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Benodigde specifieke vaardigheden :  Communiceert op heldere wijze  
  Plant en organiseert de werkzaamheden op effectieve wijze 
  Kan zelfstandig werken  

Heeft een sterke affiniteit met techniek  
Weet medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren 
 

Bijzonderheden: 

N.v.t. 


