7.5 Functiereeksen Tapijt- en Textielindustrie
Functiereeks Productie leidinggevend
Beheersing van een bepaald niveau vereist tevens beheersing van het voorliggende niveau
FG 7

FG 8

FG 9

▪ Leidinggeven aan een
productieafdeling 
of
een productieploeg
verdeeld over diverse
subafdelingen
▪ Rapporteert aan een
leidinggevende
productie
▪ Regelen van personele
aangelegenheden
▪ Regelen van
operationele
werkzaamheden binnen
het afdelingsbudget
▪ Zorgen voor de
randvoorwaarden t.b.v.
een doelmatige
productie-uitvoering
▪ Doen van voorstellen
t.a.v.
vervanging/investering

▪ Leidinggeven aan 1 of
enkele
productieafdelingen
▪ Rapporteert aan een
bedrijfsleider
▪ Geeft leiding aan
ploegbazen

FG 10

FG 11

↓
Typering van de werkzaamheden

▪

▪
▪
▪

▪

Geeft vaktechnisch
leiding aan een groep
medewerkers binnen een
productieafdeling
Rapporteert aan een
leidinggevende productie
Dagelijkse operationele
aansturing
Regelen en mede
uitvoeren van
werkzaamheden
Taakgericht leidinggeven
(instrueren, geven van
aanwijzingen, coachen en
overdagen van kennis en
inzicht)

▪ Leidinggeven aan 1 of
enkele
productieafdelingen
▪ Rapporteer aan een
bedrijfsleider
▪ Geeft leiding aan
productiebazen
▪ Opstellen van
afdelingsplannen
afgeleid uit het
productiebeleid
▪ Meewerken aan het
opstellen van het
afdelingsbudget

▪ Geeft leiding aan
leidinggevenden van
productie afdelingen
▪ Rapporteert aan een
directeur
▪ Opstellen van
tactische en
operationele plannen
▪ Zorgen voor
afstemming van
plannen op tactisch
niveau met managers
van andere
hoofdafdelingen
(commercie, finance,
HR)
▪ Bijdrage van plannen
aan de
ondernemingsplan
▪ Opstellen van
budgetten

Scope van de activiteiten

Kenniscomplexiteit

Referentiefuncties

▪
▪

Dagelijks
Korte termijn

▪ Korte tot middellange
termijn

▪ Zie voorgaand niveau

▪

kennis van
werkprocessen,
werkwijzen en systemen,
methodieken

▪ Praktische
organisatorische en
functionele kennis:
kennis van organisatie
van mensen,
middelen/processen

▪ Theoretische
management- en
organisatiekennis

▪ 01.01.04
meewerkend voorman

▪ 01.01.01 Productiebaas
▪ 01.01.03 Ploegbaas

▪ 01.00.03
Productieleider II

▪ Middellange termijn

▪ Lange termijn

▪ Zie voorgaand niveau

Conceptueel:
▪ Brede
organisatorische
kennis
▪ Kennis van
besturingsprincipes

▪ 01.00.02
Productieleider I

▪ 01.00.01
Manager productie

Functiereeks Productie uitvoerend
Beheersing van een bepaald niveau vereist tevens beheersing van het voorliggende niveau
Niveau
Onderscheidend
Kenmerk
Typering van de werkzaamheden

FG 2

▪

▪
▪
▪

Onderhoud en techniek

FG 3

FG 4

▪ Vervaardigen van een
product volgens
instructies
▪ Bedienen, instellen en
omstellen van
machines
▪ Kwaliteitskeuringen
▪ Herstellen van
afwijkingen
▪ Voorraadbeheer

▪ Voorbereiden van het
productieproces
a.d.h.v. recepturen en
volgens
productieopdracht
▪ Controleren van het
procesverloop in
verschillende
productiefases
▪ Bijregelen van het
productieproces
▪ in geval van afwijkingen
evt. onderbreken van
het proces bij
uitblijvend resultaat
▪ Nemen van monsters
▪ Doen van
metingen/standaardanalyses

▪ Uitvoeren van 1e
lijns
onderhoud (kleine
reparaties, smeren etc.)
▪ inschakelen van TD via
leidinggevende

▪ Assisteren van TD
▪ Controleren van de
werking van de
installatie

FG 5

FG 6

↓
Verrichten van
handmatige en/of
(eenvoudige) machinale
productiewerkzaamheden
volgens
standaardinstructie
Visuele controles
Assisteren van operators
aanvoeren van
productiemiddelen en
afvoeren van gereed
product

▪ Schoonhouden van
machine en werkomgeving
▪ Opheffen van
eenvoudige/kleine
operationele storingen

▪ Complexer proces als
gevolg van diversiteit
in bewerkingen en/of
procesvariabelen
▪ Verzorgen van de
productieadministrati
e
▪ Voorzien van de
leiding van relevante
informatie t.b.v.
kwaliteits- en
efficiëntieverbetering
en

▪ Voorbereiden van het
productieproces
volgens planning en
normen
▪ Volgen en sturing
geven aan het
productieproces
binnen eigen
aandachtsgebied

▪ Zie voorgaand niveau

▪ Technisch productie
gereed maken van
machines
▪ Zorgen voor het
curatief en preventief
onderhoud
▪ (de)monteren van
machines m.b.v.
hand- en
meetgereedschap

Communicatie

Referentiefuncties

▪ Signaleren en melden van
afwijkingen/storingen

▪ 01.00.05
Algemeen
productiemedewerker
▪ 01.02.05 Assembleerder
▪ 01.03.10 Spoeler

▪ Toelichten van
afwijkingen en
storingen
▪ Uitwisselen van
informatie bij
ploegoverdracht
▪ Registreren van
gegevens, vastleggen
van bevindingen

▪ Zorgen voor
afstemming tussen
collega’s van
verschillende
afdelingen
▪ Registreren van
gegevens, vastleggen
van bevindingen

▪ 01.02.04
Operator spinnerij

▪ 01.02.03 Allround
Breier

▪ 01.02.11
Kalanderbediende

▪ 01.02.10 Verver

▪ 01.03.06 Creeler
▪ 01.03.09
Boomscheerder

▪ 01.02.13
Spanraambediende
▪ 01.03.00
Bediener weefgetouw
(tapijt)

▪ 01.03.11 Stalenmaker
▪ 01.03.01 Operator
tufting
▪ 01.03.03 Scheerder
tapijt
▪ 01.03.08 Haspelverver

▪ Zorgen voor
afstemming tussen
collega’s van
verschillende
afdelingen
▪ Registreren van
gegevens, vastleggen
van bevindingen
▪ In voorkomende
gevallen geven van
vaktechnische
aanwijzingen aan
medewerkers of
collega’s

▪ Bespreken van
technische en
kwaliteitsvraagstukke
n met diverse
functionarissen
▪ In voorkomende
gevallen geven van
vaktechnische
aanwijzingen aan
medewerkers of
collega’s

▪ 01.02.02
Aandraaier weverij

▪ 01.02.01
Getouwsteller

▪ 01.02.09
Operator
Coatingsmachine

▪ 01.02.08
Rotatiedrukker

▪ 01.02.12
Operator
nabewerking/finish
▪ 01.03.07
Wever tapijt (Jaquard)
▪ 01.03.04
A.R. operator
Coatingstraat
▪ 01.03.05
Tapijtbedrukker

