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Doel van de functie : 

 
De medewerker is in staat zelfstandig of in samenwerking met een collega speeltoestellen 
te vervaardigen en plaatsen. Dit aan de hand van de in de organisatie aanwezige 
tekeningen en beschrijvingen. 
 

 

Plaats in de organisatie : 

 

 
De medewerker zal werkzaam zijn als medewerker werkplaats/magazijn/halffabricaat, 

maar ook plaatsing en reparaties en bij hogere functieschaal als inspecteur. 

 

 

Verantwoordelijkheden : 

 
De medewerker is verantwoordelijk voor het op een veilige manier vervaardigen, plaatsen 
en repareren van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en het uitvoeren van 
nevenactiviteiten. 
De medewerker dient zorg te dragen voor: 
- Correcte omgang met gereedschap, machines en apparaten; 
- Het veilig omgaan met en achterlaten van materiaal, hulpmiddelen en werkplek; 
- Het bijhouden van voorraden en materialen; 
- Het aandragen van ideeën welke de organisatie kunnen versterken en verbeteren; 
- Correcte omgang met collega's, klanten en gebruikers. 
 

Functietitel : Monteur speeltoestellen 
Datum : 18 april 2022 
Functiefamilie : Werkplaats en buitendienst 
Actueel loon : In overleg 
Vergoedingen : In overleg 
Onder leiding van : A.M. Althuizen  
Geeft leiding aan : N.v.t. 
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Bevoegdheden : 

 
De medewerker is bevoegd en in staat tot het werken met houtbewerking machines. 
Daarbij is het zaak dat de opdrachten worden uitgevoerd volgens tekening, omschrijving 
en aanwijzingen vanuit de organisatie. Overige bevoegdheden worden per project of 
opdracht besproken wanneer van toepassing. 
De medewerker heeft geen tekenbevoegdheid, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. 
 

 

Taken :  

 
Om afwisselend werk te kunnen bieden zal de medewerker werkzaam zijn in de werkplaats 
en in de plaatsing-/reparatieploeg en dit omvat de volgende taken: 
- Het produceren, plaatsen en repareren van speeltoestellen, park- en straatmeubilair; 
- Het uitvoeren van kleinere grondwerkzaamheden behorende bij de aanleg van  
  speelplekken en parken en overige openbare ruimte; 
- Het netjes houden van werkplaats en magazijn; 
- Het bijhouden van voorraden; 
- Het klaar zetten, wegbrengen of ontvangen van leveringen; 
- Het uitvoeren van een eindcontrole-/opleveringsinspectie (vanaf functieschaal 3); 
- Het uitvoeren van een reguliere inspectie speeltoestellen (functieschaal 4 en 5); 
- Overige randtaken. 
 

 

Competenties :  

 
- Integer; 
- Loyaal; 
- Resultaatgericht werken; 
- Samenwerken; 
- Creatief denken; 
- Kritisch; 
- Secuur werken; 
- Zelfsturing; 
- Flexibiliteit; 
- Inzicht in de omgeving; 
- Besluitvaardigheid. 
 

 

Kennis en vaardigheden : 

 
Vereiste kennis en vaardigheden: 
- Houtbewerking; 
- Materialen kennis; 
- Ruimtelijk inzicht; 
- Bestraten. 
 
Van toegevoegde waarde: 
- Kennis rondom productie en plaatsing sport- en speeltoestellen; 
- Kennis inspecties sport- en speeltoestellen; 
- Metaalbewerking/lassen; 
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- Hovenierswerkzaamheden; 
- Grondbewerking; 
- Heftruckrijbewijs. 
 
Kennis van de geldende regelgeving m.b.t. speeltoestellen voor (semi)openbare ruimte is 
geen vereiste. Hiervoor kan men intern of via cursussen bijscholing ontvangen. 
 

 

Complexiteit :  

 
Er wordt van de medewerker verwacht buiten de werkroutines enig inzicht te tonen in de 
uit te voeren werkzaamheden. Wanneer iets niet helemaal duidelijk is, wordt er verwacht 
dat de medewerker hier zelf mee komt of verder onderzoek verricht. De uit te voeren 
werkzaamheden zijn gevarieerd en door maatwerk kan het soms enig 
aanpassingsvermogen vergen. 
 

 

Zelfstandigheid :  

 
Van de medewerker wordt verwacht zelfstandig te kunnen werken, waarbij na het 
volbrengen van de ene opdracht verwacht wordt dat je zelf met de volgende opdracht 
start of je collega's te hulp schiet. 
 

 
 

Arbeidsomstandigheden : 

 
Werkzaamheden vinden plaats zowel buiten (op de werf en bij klanten) als in de machinale 
werkplaats. 
 
De CAO “Hout verwerkende Industrie en Jachtbouw” is op deze functie van toepassing. De 
betreffende functieschalen zijn opgesteld door Sicuro en gebaseerd op vergelijkbare 
werkvelden, gezien Sicuro zich in een nichemarkt bevindt. 
 

 

Specifieke eisen :  

 
- Sociaal; 
- Leergierig; 
- Gezond verstand. 
 
- Rijbewijs B, voorkeur BE 
 

 

Ondertekening :  

Directie Leidinggevende Functiehouder 

A.M. Althuizen 
N.A.W. Althuizen 
 

A.M. Althuizen  
 

 


