
 
 
 
 
 
 
 
 
Sleutelfunctienaam :  1e Fitter 
    (Fabriek / projecten) 
 
 
Positie van de functie in de organisatie 
Werkt hiërarchisch onder leiding van een Afdelingshoofd en is functioneel geplaatst onder een 
Uitvoerder , Meewerken voorman of (senior) Projectleider. 
 
Doel van de functie 
Het zorg dragen voor kwalitatief en kwantitatief goed fitwerk conform gestelde eisen door de 
klant, werktekening, kwaliteitsplan, planning, arbo-eisen en uren begroting. Kennis en inzicht 
in de situatie en materialenkennis van fitwerk en van de aan hem toegewezen (aankomende) 
fitters, (aankomende) lassers, (1e) fitters en lassers. 
Onderdeel  van de dagelijkse werkzaamheden is ook het inmeten en schetsen van leidingwerk. 
Projecten worden ook in het buitenland uitgevoerd. 
 
Resultaatgebieden 
1  Adequaat doen functioneren van de hem toegewezen 1 – 5 (aankomend) fitters, (aankomend) 
 lassers, (1e) fitters en lassers door deze te begeleiden en aanwijzingen te geven. 
2 Vervaardiging van fitwerk binnen de gestelde tijd en conform werktekeningen, specificaties en 
 (veiligheids)voorschriften en conform de wensen van de klant. 
3 Instandhouding van een opgeruimde werkomgeving met minimale verstoring van het 
 productieproces met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. 
4 Efficiënt gebruik van materialen en machines door tijdig te overleggen en afspraken ter zake te 
 maken met de overige medewerkers. 
5 Inmeten van leidingwerk volgens diverse projectie methoden. 
 
 
 
 
 
 
Opleidings- en ervaringseisen 

•  Basisopleiding: VMBO-niveau 

•  Vakgerichte opleiding(en): diverse lastechnieken niveau 4, SOM-opleiding Pijp 
 bewerken Industriële montage 

•  Aanvullende opleiding(en): VOL 

•  Heeft bij voorkeur gevolgd, of is bezig met: opleiding tot Flensmonteur, opleiding op het 
 gebied van leidinggeven 

•  Werkervaring: minimaal enkele jaren in de functie van 1e Fitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Functiegebonden competenties 
 
1  Vakkundigheid: laat gedetailleerde kennis en deskundigheid zien met betrekking tot het 
 werk, neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op, blijft op de hoogte van ontwikkelingen in het 
 vakgebied. 
2  Werken in teamverband: werkt met anderen samen om teamdoelen te bereiken, deelt 
 informatie met anderen en ondersteund anderen. 
3 Realisatie van doelen: voert projecten soepel uit en zorgt ervoor dat belangrijke 
 doelstellingen worden gehaald. 
4  Carrière- en persoonlijke ontwikkeling: Neemt verantwoording voor eigen ontwikkeling;gaat 
 actief op zoek naar leermomenten en mogelijkheden op het gebied van carrièreontwikkeling; 
 vraagt feedback over eigen prestaties en doet hier ook actief iets mee. 
5  Stressbestendigheid: blijft kalm, objectief en moeilijke situaties meester, blijft goed presteren 
 onder druk. Accepteert kritiek zonder vijandig of defensief te worden. 
 
 
Functie niveaukarakteristieken 
Complexiteit 
Technisch uitvoerende en leidinggevende functie op het gebied van pijpbewerkingsmodificatie 
werkzaamheden, gericht op plannen van de werkaanpak, begeleiden en controleren. Schakelt 
voortdurend als gevolg van wisseling van werkzaamheden en situaties. Tijddwang kan groot 
zijn. Kennis en problemen zijn gelijkwaardig aan MBO-niveau, aangevuld met lasspecifieke 
cursussen 
Zelfstandigheid 
Bepaalt zelf de detailplanning in overleg met lijnverantwoordelijke  en is vervolgens geheel vrij om 
de eigen tijd in te delen. De vormgeving is uiteindelijk grotendeels afhankelijk van eigen 
inzicht. Overlegt over complexe problemen met de leiding. Geeft functioneel leiding aan 
gemiddeld 0 - 5 fitters, lassers en buigers. 
Afbreukrisico 
Fouten op het gebied van planning (inzet van medewerkers), beoordeling van de 
werkzaamheden (late oplevering, urenoverschrijding), beoordeling veiligheid (onveilige 
situaties/ ongelukken), leiden tot vertraging en beïnvloeden de relatie met de klant/ 
opdrachtgever. 
Fysieke aspecten 
Werkt in normale productieruimte. Ondervindt enige hinder van lawaai van diverse 
metaalbewerkingen. Moet beschermende middelen dragen en loopt een kleine kans op 
verwondingen. 


