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De functie bestaat uit het zelfstandig monteren van complexe 
en uiteenlopende glasconstructies, zoals deuren, puien en 
incidenteel trappen of een loopbrug. Het werk vertoont variatie 
in bewerkingen en te gebruiken technieken. De 
werkzaamheden bevinden zich op VBO niveau. Een MBO 
niveau is gewenst, b.v. voor meer zelfstandigheid bij complexe 
projecten.  

Zelfstandigheid: 
 
 
 
 

6- Deelt op basis van de ontvangen planning en de concrete 
omstandigheden op de werkplek/ bij de klant zelf de tijd in. De 
medeweker is gebonden aan de tekening, materialen bon en 
(mondelinge) instructies. De uitvoering van de werkzaamheden 
vereist materiaalkennis, enig initiatief en vindingrijkheid en 
min. 2 jaar ervaring. Over het algemeen is toezicht geheel 
afwezig. Bij problemen is de leiding en werkvoorbereiding te 
raadplegen. Incidenteel bij zeer complexe opdrachten is een 
werkvoorbereider of de directeur geheel of gedeeltelijk 
aanwezig en houdt toezicht. De contacten met collega’s zijn 
gericht op het oplossen van afwijkingen en problemen. 
Aangezien instructies worden gegeven in plaats van een 
werkbeschrijving, de benodigde ervaring min. 2 jaar is en de 
contacten met collega’s gericht zijn op het oplossen van 
problemen is een min gegeven op niveau 6. 

Afbreukrisico: 
 
 
 
 

6- Fouten en onzorgvuldigheden b.v. bij het monteren van 
glasconstructies of het niet naleven van 
veiligheidsvoorschriften kunnen leiden tot tijd-, materiaal- en 
imagoverlies en financiële schade. Door zelf controle, 
accuratesse bij meten, maar vooral door overleg met 
werkvoorbereiding of directie bij geconstateerde afwijkingen 
worden fouten voorkomen. Heeft externe contacten met de 
klant gericht op de voortgang en afstemmen van wensen. 
Problemen worden niet zelfstandig opgelost met de klant, dat 
ligt bij werkvoorbereiding of directie. Qua afbreukrisico is 
gekozen voor niveau 6 aangezien fouten kunnen ontstaan bij de 
montage van glasconstructies, dit gaat verder dan de 
omschrijving bij niveau 5. Er is een min gegeven op 6 
vanwege de aanwezigheid bij zeer complexe projecten van 
werkvoorbereiding waardoor fouten mede worden voorkomen 
en de monteur bij problemen niet zelfstandig met de klant 
zoekt naar oplossingen. 



Fysieke aspecten: 
 
 
 
 

6 Afwisselend buiten en binnenwerkzaamheden. Ondervindt 
hinder van wind/ tocht, evt. stof en temperatuurschommelingen 
en lawaai. Het werk bevat uiteenlopende inspanningen zoals 
staan, lopen, tillen, bukken en ongemakkelijke werkhoudingen. 
De kans op het oplopen van letsel is aanwezig. 

Eindoordeel: 
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Overwegingen: 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


