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Functie  
Servicemonteur 
 
Omschrijving van de functie 
De functie van de servicemonteur bestaat uit het monteren, inspecteren, demonteren en testen van pompen 
en of appendages, het verrichten van werktuigbouwkundige werkzaamheden en het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aangaande standaard en routinematige opdrachten.  
 
Plaats in de organisatie 
De servicemonteur valt onder de teamleider of vestigingsleider van betreffende vestiging. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 
Techniek 

 Het uitvoeren van een visuele ingangscontrole van de te bewerken materialen 
 Het controleren en vastleggen van de maatvoeringen en de bevindingen 
 Het monteren en demonteren van pompen en of appendages aan de hand van tekeningen en 

(werk)instructies 
 Het testen van pompen en of appendages 
 Het uitvoeren van werktuigbouwkundige werkzaamheden 
 Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden 

 
Organisatie 

 Het doorgeven van materiaaltekorten en of het doorgeven van te bestellen materialen 
 De servicemonteur is verantwoordelijk kwaliteitsproblemen binnen het werkterrein, welke de 

voortgang kunnen beïnvloeden, te communiceren naar de eigen (operationeel) leidinggevend dan wel 
de directie 

 De servicemonteur is samen met zijn directe en indirecte collega’s verantwoordelijk voor de orde en 
netheid van de (eigen) werkomgeving 

 Het meedraaien in de consignatiediensten 
 
Klant  

 Het geven van adviezen m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgevers op locatie 
 
Administratie 

 Het registreren van gebruikte arbeidsuren en materialen 
 Het registreren van meer- en minderwerk 
 Het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden op de daarvoor bestemde formulieren dan wel in 

de daarvoor bestemde systemen 
 
Veiligheid en materiaal 

 De servicemonteur is verantwoordelijkheid om de procedures en instructies van het KVGM-systeem 
na te leven en zo mogelijk aan te zetten tot preventieve en of corrigerende maatregelen 

 De servicemonteur dient de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding 
van risico’s voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zichzelf en anderen 

 De servicemonteur is verplicht de aangebrachte beveiligingen op de juiste manier te gebruiken en 
deze zonder noodzaak niet te veranderen of weg te halen 

 De servicemonteur dient afval te verwijderen in de daarvoor bestemde containers 
 De servicemonteur dient het materieel en gereedschap zoals handgereedschappen, elektrische 

gereedschappen, bedrijfsvoertuigen, aanhangwagens, schaftmateriaal en eigendommen van derden 
op de juiste manier te gebruiken en in goede staat te onderhouden 

 De servicemonteur is verplicht de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste 
manier te gebruiken en te beheren 

 De servicemonteur dient bij het verlaten van de werkplaats de gebruikte machines veilig achter te 
laten zodat deze niet door anderen gebruikt kunnen worden 

 De servicemonteur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van preventief en dagelijks onderhoud aan 
het in gebruik zijnde materieel en machines 
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Plaats van uitvoering van de werkzaamheden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd zowel in de eigen werkplaats dan wel bij de opdrachtgever op locatie 
 
Bevoegdheden 
De specifieke bevoegdheden behorend bij deze functie zijn terug te vinden in de Bevoegdhedenmatrix van JD 
Techniek. Alle medewerkers van JD Techniek hebben de bevoegdheid om de werkzaamheden te staken in 
onveilige situaties.  
 
Competenties 
Onderstaande kerncompetenties gelden voor iedere medewerker van JD Techniek: 

 Samenwerken 
 Klantgerichtheid 
 Deskundigheid 
 Resultaatgerichtheid 

 
Voor de servicemonteur gelden daarnaast onderstaande functiespecifieke competenties: 

 Zelfstandigheid 
 Analytisch vermogen 
 Loyaliteit 

 
 
Functie-eisen en ervaring 

Algemene functie-eisen en ervaring 

Minimaal 5 tot 10 jaar MBO denk- en werkervaring 
Rijbewijs BE 

 

Vak-gerelateerde functie-eisen en ervaring 

MBO Werktuigbouw niveau 4  

KVGM-gerelateerde functie-eisen 

VCA VOL  

Functie-eisen gerelateerd aan risicovolle taken 

Instructiemap veiligheid 
Certificaat Hijsen met de kraan’ 
Certificaat Veilig werken met de heftruck 

 
Hercertificering volgen 
Hercertificering volgen 

 
 
 


