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Functiecontext 
De functie is actief in een grote onderneming in de interieurbouw of meubelindustrie. De functie is gesitueerd binnen de machinale afdeling van een onderneming die meubels 

e.a. onderdelen t.b.v. de interieurbouw produceert. De onderdelen moeten worden geproduceerd met een hoge mate van nauwkeurigheid, binnen nauwe marges. De 

werkzaamheden kenmerken zich door machinale en procesmatige verrichtingen. 

 

De functie maakt deel uit van een reeks in de vorm van een NOK (Niveau Onderscheidende Kenmerken), waarbij 3 opeenvolgende functieniveaus nader zijn uitgewerkt. 

In een NOK/functiereeks worden alleen de onderscheidende kenmerken beschreven, zodat de niveauverschillen in deze reeks herkenbaar worden. Het hogere niveau 

veronderstelt tevens beheersing en/of uitvoering van het voorgaande niveau. Bij het bepalen van het niveau dient de essentie van de NOK-typering én onderliggende niveaus, 

daadwerkelijk/structureel door de functionaris te worden uitgeoefend voor onderbouwing van de indeling in bijbehorende functiegroep. 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan hoofd afdeling (bijv. bedrijfsleider of chef werkplaats) 

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Produceren van (houten) onderdelen middels het bedienen van bewerkingsmachines en uitvoeren en controleren van CNC gestuurde (hout)bewerkingen. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten A Kernactiviteiten B Kernactiviteiten C Resultaatcriteria 

Omgebouwde machine(s) - niet van toepassing - verzamelen van benodigde onderdelen, 

hulpmiddelen en gereedschappen  

- uitbouwen, controleren en conserveren van 

oude onderdelen 

- monteren van (nieuwe) onderdelen, 

controleren van aansluitingen en 

beveiligingen 

- instellen/opstarten van diverse CNC 

gestuurde bewerkingsmachines  

- vrijgeven van machine(s) 

- idem als B, volledig 

zelfstandig 

- correcte (de)montage 

- tijdige en veilige 

oplevering van 

machines 

- juiste machine 

instellingen 
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e.e.a. onder supervisie van leidinggevende 

of medewerker C 

Voorbereide productie - kennis nemen en controleren van 

werkopdrachten 

- verzamelen/controleren van benodigd 

materieel  

- bewaken van (productie)voor-

raadniveaus, melden van noodzakelijke 

aanvullingen 

- inrichten van de werkplek en controleren 

van veiligheidsvoorzieningen 

- signaleren en melden van afwijkingen in 

de voorbereiding 

e.e.a. onder supervisie van 

leidinggevende of medewerker B of C 

- idem als A, volledig zelfstandig - idem als B 

- overleggen met 

werkvoorbereider en/of klant 

- voorstellen doen voor 

aanpassingen 

- instrueren van collega’s 

- juiste beoordeling 

werkopdrachten 

- adequate controle en 

tijdige beschikbaarheid 

van materialen 

- doelmatige inrichting 

- tijdig signaleren van 

afwijkingen  

Beschikbare onderdelen - bedienen van CNC gestuurde snij-, 

frees- en zaagmachines, vervaardigen of 

modificeren van onderdelen  

- visueel controleren van eindproducten 

e.e.a. onder supervisie van 

leidinggevende of medewerker B of C 

- idem als A, volledig zelfstandig 

- volgen van het procesverloop, signaleren 

van afwijkingen, uitvoeren van eventuele 

bijstellingen i.s.m. operator C 

- idem als B 

- oplossen van problemen die 

medewerkers niet kunnen en 

of mogen oplossen 

- vaktechnisch begeleiden van 

de werkzaamheden 

- kwaliteit van 

werkuitvoering 

- tijdigheid signaleren van 

afwijkingen 

- juiste controle 

eindproducten 

Schone machines - uitvoeren van dagelijkse 

schoonmaakwerkzaamheden aan 

machines 

- signaleren en melden van afwijkingen 

- idem als A 

- signaleren en melden van gebreken aan 

machine(s) en randapparatuur 

- oplossen van eenvoudige verstoringen 

- idem als B - beschikbare machines 

- tijdigheid signaleren van 

afwijkingen 

- juiste informatiever-

strekking 



 
 

 

Functie 
Afdeling 

 

Organisatie 

Operator (hout)bewerking 
(Hout)bewerking 

 

Vakraad voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven 

02.02. 
 
 

 

15-06-2017 Pagina 3 van 4 

 

 
Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtsuitoefening bij verplaatsen van materialen. 

- Hinder van lawaai, stof, weersomstandigheden. Hinder bij het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

- Kans op letsel door gebruik van machines. 

 
Competentieprofiel 

Competenties Competentieomschrijving 

Efficiënt werken Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen. 

Kwaliteitsbewustzijn Zorgen voor een constante kwaliteit, signaleren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, 

herkennen van verborgen gebreken. 

Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel. 

Initiatief Gericht zijn op zelf handelen en zo nodig zelf zetten van een eerste stap, zonder af te wachten wat anderen doen. 

Ordelijkheid, netheid en oog voor veilig 

werken 

Met zorg en aandacht regels en voorschriften naleven op het gebied van orde, netheid en veiligheid. 

Productie-informatie - gereedmelden van uitgevoerd werk 

- registreren van gegevens omtrent 

productie(voortgang), machines e.d. 

- idem als A - idem als B 

- toezien op correcte 

registratie 

- correcte registratie 

Verantwoord functioneren - naleven van kwaliteit-, wettelijke en 

bedrijfsverplichtingen en procedures 

o.h.g.v. veiligheid en milieu 

- signaleren en melden van afwijkingen 

aan leidinggevende 

- schoonhouden van de werkomgeving 

- idem als A - idem als B 

- toezien op naleven van 

kwaliteit, wettelijke en 

bedrijfsverplichtingen en 

procedures o.h.g.v. veiligheid 

en milieu 

- mate en wijze van 

naleving van 

voorschriften 

- tijdigheid signaleren en 

melden 

- schone werkomgeving 
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