
 
 

 

Functie 
Afdeling 

 

Organisatie 

Inpakker (handmatig) 
Logistiek 

 

Vakraad voor de meubelindustrie en meubileringsbedrijven 

04.03. 
 
 

 

15-06-2017 Pagina 1 van 2 
 

Functiecontext 
De functie is actief in een onderneming in de interieurbouw of meubelindustrie. 

 

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

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Inpakken (handmatig) van producten conform gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Inpakken - inpakken (handmatig) van producten in standaard-

verpakkingen conform voorschriften 

- vullen van dozen, stapelen op pallets of in bekisting 

e.d. 

- toevoegen van documentatie en/of hulpmaterialen 

volgens voorschriften 

- sluiten van dozen, bedienen van verpakkingsappara-

tuur (krimpfolie) en klaarzetten voor afvoer 

- registreren van aantal verpakte dozen 

- tijdig en juist verpakken 

- correcte registratie 

Logistieke 

werkzaamheden 

- verrichten van handmatige logistieke werkzaamheden, 

(etiketteren en overpakken e.d.) 

- tijdige en correcte 

logistieke 

werkzaamheden 

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 

- mate en wijze van 

naleving van 

voorschriften 

- tijdigheid signaleren en 

melden 

- schone werkomgeving 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtsuitoefening bij het tillen en verplaatsen van producten.  

- Eenzijdige of gedwongen houding bij het uitvoeren van inpakwerkzaamheden.  

- Hinder van lawaai en eentonige werkzaamheden.  

- Kans op letsel door in aanraking komen met scherpe kanten van producten en snijden aan karton. 

 

Competentieprofiel 
Het competentieprofiel is vastgesteld door de organisatie. 

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. 

Samenwerking Samenwerken met anderen aan een gemeenschappelijk doel. 
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Competenties Competentieomschrijving 

Zelfstandigheid Op gang brengen en afhandelen van activiteiten of processen, zonder hulp van 

anderen. 

Ordelijkheid, netheid en 

oog voor veilig werken 

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

en veiligheid. 

 


