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Positie van de functie in de organisatie 
Werkt onder leiding van het Afdelingshoofd of Hoofd bedrijfsbureau. 
Doel van de functie 
Het adviseren in de totstandkoming van kwalitatief en kwantitatief goed laswerk conform gestelde eisen door de klant, op basis van 
tekeningen, kennis en inzicht in de situatie en materialenkennis. Projecten met uitvoering  in het buitenland behoren tot de functie. 
Resultaatgebieden 
1 
Adviseert ten aanzien van toe te passen lasmethodes, lascodes, lasvoorschriften, lastoevoegmaterialen, lasapparatuur en te treffen 
voorzieningen. Lasvoorschriften worden zelfstandig opgesteld. 
2 
Draagt zorg voor een systematische behandeling van lasmethode kwalificaties en lasserkwalificaties, alsmede het instrueren, 
begeleiden en adviseren van toezichthoudende en uitvoerenden op lasgebied. 
3 
Neemt kennis van de door de opdrachtgevers en keuringsinstanties gestelde lasprocedures en kwalificaties en beoordeelt de 
laskwaliteit en lasproductiviteit in de werkplaats of op locatie, alsmede het administreren van afkeurpercentages. 
4 
Onderzoekt en beproeft nieuwe lasapparatuur en lasmethoden op praktische toepassing. 
5 
Geeft eventueel leiding aan enkele medewerkers en houdt zich bezig met het opleiden en begeleiden van toezichthouders en lassers. 
 
Opleiding- en ervaringseisen 

Basisopleiding: Hbo-niveau 

Vakgerichte opleiding: technische opleidingen/ cursussen , aanvullende opleiding(en) op o.g.v. veiligheid, normeringen, techniek 
e.d., normen en voorschriften zoals NEN 1010, cursus inspectietechnieken, cursus in het uitvoeren van audits en keuringen, 
VCA-1, VCA-2 of VCA-VOL 

Heeft bij voorkeur gevolgd, of is bezig met: cursus Leidinggeven 

Werkervaring: minimaal 7 jaar werkervaring binnen een soortgelijke functie 
 
Functiegebonden competenties 
1 
Opbouwen en onderhouden van relaties: Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt 
anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus door diplomatiek optreden bij onenigheid en potentiële conflicten; 
2 
Organisatie bewustzijn: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Legt contacten met andere 
afdelingen en zet bruikbare, ondersteunende netwerken; 
3 
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; 
4 
Verzamelen van informatie: Zoekt alle beschikbare, relevante informatie bij elkaar om problemen op te lossen; gaat veel bij anderen 
te rade, trekt feiten na, analyseert problemen vanuit verschillende perspectieven; 
Functie niveaukarakteristieken 
Complexiteit 
Staffunctie gericht op het (technisch) ondersteunen en het keuren, inspecteren en/of testen van bestaande en nieuwe installaties in 
verschillende industrieën. De functie vertoont uiteenlopende aspecten als inspecteren, controleren, testen, toezicht houden, bewaken, 
aansturen, leidinggeven e.d. Schakelt frequent om tussen de diverse aspecten (gemiddeld 40x per dag). Accuratesse bij de 
werkzaamheden en het opstellen van keuringsrapporten e.d. is noodzakelijk. Tijddwang is regelmatig aanwezig. 
Vereiste kennis is op HBO-niveau aangevuld met enkele functiegerichte opleidingen o.g.v. techniek, kwaliteit, veiligheid. 
Zelfstandigheid 
De tijdsindeling wordt zelfstandig bepaald maar beïnvloed door levertijden en planningen. Inzicht in de laatste ontwikkelingen o.g.v. 
kwaliteitssystemen, (internationale) kwaliteits- en veiligheidsnormeringen, diverse technische richtlijnen. Samenwerking en 
afstemming met diverse interne en externe contacten vindt continue plaats. Oplossend vermogen en leidinggevende/coördinerende 
eigenschappen zijn voorwaarden. Begeleiding vanuit afdelingsleiding is nihil. Geeft functionele leiding aan enkele medewerkers (1-5) 
op de afdeling. 
Afbreukrisico 
Heeft contacten met interne en externe betrokkenen v.w.b. functionaliteit en technische ondersteuning. Fouten en/of 
onachtzaamheden bij het uitvoeren van de functie hebben directe invloed en kunnen leiden tot imagoverlies. Volledige zelfcontrole. 
Fysieke aspecten 
Functie wordt op wisselend op kantoor en op projectlocatie uitgevoerd. Geluidsoverlast en kans op letsel is beperkt aanwezig.  
Functiematrix plus 
11 
De medewerker voldoet in meerdere mate aan de karakteristieken complexiteit,zelfstandigheid en afbreukrisico zoals omschreven in 
dit sleutelprofiel. Bovendien is de medewerker in meerdere mate in staat alle resultaatgebieden zoals omschreven in dit 
sleutelprofiel te bereiken.. 


