
Beter Beoordelen en Belonen | Downloadwww.sectorrecreatie.nl

Praktijkvoorbeelden | Techniek & Groen | Onderhoudsmonteur

Kerntaken van Onderhoudsmonteur

1. Onderhoud (zwem)installaties, gebouwen en terreinen

Draagt mede zorg (voor zover de kennis en ervaring reikt) voor een goede werking van de  
technische installaties met inachtneming van de wettelijke voorschriften (cv-installatie, zwem-  
waterzuiveringsinstallatie, desinfectie-installatie, ventilatie-inrichting, elektrische installatie,  
sanitaire installatie, speeltoestellen e.d. in zwembaden, hoofdgebouwen en bungalows).
Draagt mede zorg voor het schoon en ordelijk houden van de ruimten waarin de technische  
installaties zich bevinden, tevens van de suppletie-, rein- en / of vuilwaterkelder.
Verricht schilderwerk, verwisselt lampen e.d.
Werkt regelmatig samen met externe aannemers en installateurs.
Handelt conform veiligheidsvoorschriften (sterkstroom, chloor, e.d.).

2. Bediening apparatuur

Bedient de regelapparatuur op de voorgeschreven wijze voor een goede kwaliteit van het  
zwemwater en de vereiste waterniveaus.
Bedient de regelapparatuur op de voorgeschreven wijze voor een juiste temperatuur en  
hygiëne van water en lucht.
Neemt op voorgeschreven tijdstippen watermonsters en signaleert afwijkingen van de normen  
aan de manager.
Houdt het eigen gereedschap in goede staat.

3. Administratie

Houdt logboeken bij van verrichte werkzaamheden aan installaties en toestellen.
Houdt kleine inkopen bij.
Houdt de voorraad in het technisch magazijn bij.
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Competenties van Onderhoudsmonteur

1.1 Contactuele vaardigheden

Onderhoud het contact met gasten en collega’s. Onderhoudt zonder moeite gesprekken. Geeft ruimte 
aan ideeën en inbreng van anderen. Luistert actief. Houdt oogcontact, laat gesprekspartner uitspreken.

2.2 Samenwerken

Werkt met anderen (ook met externen) samen aan een bepaalde taak. Wekt geen irritatie bij anderen 
op in de samenwerking. Toont zich een loyaal en belangstellend collega. Staat open voor meningen en 
ervaringen van anderen. Uit zich positief over prestaties van collega’s.

3.1 Initiatief

Biedt hulp en ondersteuning. Steekt de helpende hand uit bij dagelijks praktische zaken. Neemt actie bij 
praktische zaken. Geeft in praktische zin suggesties en ideeën bij het aanpakken van zaken.

4.3 Resultaatgerichtheid

Is zich bewust van geldende resultaatnormen. Weet wat er verlangd wordt. Bewaakt de eigen uitvoering 
m.b.v. meetpunten. Zorgt voor het realiseren van het gewenste resultaat.

4.5 Onafhankelijkheid

Werkt zelfstandig binnen duidelijk omschreven kaders. Is in staat om zelf kritisch te bepalen of voor 
het starten, uitvoeren of afhandelen van werkzaamheden consulteren of controle van anderen nodig 
is. Is in staat om na (gedegen) instructie taken zelfstandig tot een goed einde te brengen.

5.5 Kwaliteitsgerichtheid

Volgt nauwgezet de kwaliteitsnormen. Voert het werk volgens kwaliteitsnormen uit, daarbij verlies 
of inefficiency vermijdend. Verzekert zich ervan dat eigen werk aan kwaliteitsnormen voldoet (door 
vragen of controle).

5.9 Technisch Inzicht

Signaleert en verbetert fouten in basale technische relaties. Stelt vragen om duidelijkheid te krijgen 
over het verband tussen basale technische verbanden. Doorziet het waarom van de toegepaste tech-
nische werkwijze. Weet oplossingen te vinden bij afwijkende uitgangspositie of afwijkende proces-
gang (verschillende lastechnieken, verschillende verbindingstechnieken, verspaningstechnieken, e.d.). 
Begrijpt materiaaleigenschappen voor het doel waar ze voor gebruikt worden.


