Functie

Groepsleider confectie II

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.01

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

productieleider

Geeft leiding aan ca. 20 medewerkers

Functiedoel
Realiseren van een optimale productie binnen 1 of meerdere productieafdeling(en) in de confectie zoals naaizaal/snijzaal/perserij
volgens gestelde eisen m.b.t. kwaliteit, kwantiteit en kosten.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Aangestuurde
afdelingswerkzaamheden

- leidinggeven aan de productiewerkzaamheden m.b.t.
confectie
- organiseren van de werkzaamheden binnen de vooraf
mede bepaalde grenzen t.a.v. budget, kwantiteit en
kwaliteit
- delegeren van bevoegdheden aan ondergeschikten
- instrueren en informeren van de medewerkers m.b.t. uit te
voeren werkzaamheden
- toezien op kwantitatieve en kwalitatieve voortgang
- stellen van prioriteiten en oplossen van meer complexe
problemen

- doelmatigheid van uitgevoerde
afdelingswerkzaamheden
- kwantiteit en kwaliteit
- effectiviteit van samenwerking

Verricht onderhoud

- mede afstellen van de machines
- verhelpen van kleine storingen en assistentie inroepen
(evt.) van de technische dienst
- zorgdragen voor aan- en afvoer van te verwerken c.q.
verwerkte materialen
- verrichten van uit de functie voortvloeiende
administratieve werkzaamheden van registrerende aard

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving
- juistheid van administratie/
registraties

Geïnstrueerde
medewerkers

- geven van instructies aan medewerkers II en III

- mate van handhaving van
vaknormen

Presterende
medewerkers

- zorgen voor efficiënte werkmethoden en procedures
- beoordelen van de prestaties, bijsturen, instrueren en
opleiden (coachen en begeleiden)
- behartigen van personeelsaangelegenheden

- mate van beschikbaarheid van
medewerkers
- mate van inzetbaarheid van
medewerkers
- mate van doelrealisatie door
medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij nu en dan verplaatsen van bundels, bakken of karren met (delen van) producten.
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Functie

Instructeur

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.02

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

productieleider

Geeft leiding aan ca. 5-15 medewerkers (vaktechnisch)

Functiedoel
Opleiden van nieuwe productiemedewerkers t.a.v. theoretische en praktische vorming, zodanig dat aan de gestelde eisen m.b.t.
de kwalitatieve personeelsbezetting kan worden voldaan.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geïnstrueerde
productiemedewerkers

- uitwerken van richtlijnen voor de beroepsopleiding (BBL) tot
praktische opleidingsprogramma’s, zorgen voor benodigde
materialen t.b.v. de te verrichten werkzaamheden
- bijdragen aan theoretische kennis d.m.v. uitleg, visuele
hulpmiddelen en demonstratie
- instrueren van praktische vaardigheden, aanleren van
bewerkingen
- begeleiden van de leerlingen gedurende de opleiding
- controleren en accorderen van leerlingboekjes

- juistheid van richtlijnen
- actualiteit van beschikbare
kennis
- doeltreffendheid van instructies
- juistheid van controle

Verricht onderhoud

- mede afstellen van de machines
- verhelpen van kleine storingen en assistentie inroepen (evt.)
van de technische dienst
- zorgdragen voor aan- en afvoer van te verwerken c.q.
verwerkte materialen

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving

Vaktechnische
ondersteuning

Coördineren en vaktechnisch begeleiden van
werkzaamheden, geven van aanwijzingen en instructies
(coachen en begeleiden), uitoefenen van toezicht en
bewaken van de voortgang.

- wijze van taakuitvoering door
vaktechnisch aangestuurde
medewerkers
- mate van handhaving van
vaknormen
- mate van betrokkenheid van
aangestuurde/ondersteunde
medewerkers

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij nu en dan verplaatsen van bundels, bakken of karren met (delen van) producten.

19-8-2014
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Functie

Modinette/monsternaaister

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.03

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider confectie/service-unit, naaiatelier

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Assembleren van delen van complete textielproducten, monsters of prototypen m.b.v. alle voorkomende naaimachines en
andere hulpmiddelen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte
assemblagewerkzaamheden

- bepalen (evt.) van de te verrichten bewerkingen a.d.h.v. een
modelomschrijving
- plegen van overleg hierover met medewerkers
coupeafdeling
- verrichten van assemblagewerkzaamheden gebruikmakend
van alle voorkomende naaimachines, hulpmiddelen (schaar,
meetlint, geleiders, omdraaiapparatuur e.d.) en
strijkapparatuur

- kwaliteit en kwantiteit van
werkzaamheden

Overige bijdrage

- mede opstellen van bewerkingslijsten t.b.v. serviceunit,
naaizaal of monsteratelier
- onderhouden, afstellen van machines en schoonmaken van
werkplek. Zorgen (evt.) voor aan- en afvoer van te
verwerken c.q. verwerkte producten
- verrichten van uit de functie voortvloeiende administratieve
werkzaamheden van registrerende aard, c.q. invoeren van
voortgangsgegevens

- tevredenheid over overige
bijdragen

Werkgerelateerde bezwaren
- Krachtsinspanning bij het verplaatsen van bundels, bakken en karren.
- Eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachine.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.

06-04-2021
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Functie

Bediener snijcomputer/medewerker snijzaal

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.04

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

chef snijzaal met 1-15 medewerkers

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Opleggen, uitsnijden en aanleveren van stofdelen zodanig dat deze worden uitgesneden volgens instructie en een juiste verdere
verwerking hiervan kan worden gerealiseerd.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Computergestuurde
snijwerkzaamheden

- uitsnijden van stofdelen m.b.v. computergestuurde
snijmachine (cutter)
- invoeren van snijprogramma’s (tapes), instellen van de
apparatuur volgens verkregen instructies en documenten,
toezien op juiste werking ervan, controleren van
procesverloop en zo nodig opheffen van storingen

- juistheid van instellingen en
snijprogramma’s
- doeltreffendheid van
storingsoplossing

Opgelegde stoflagen

Opleggen van stoflagen volgens verkregen gegevens m.b.t.
lengte, aantallen en soorten, evt. met behulp van
(automatische) oplegmachine en naaldentafel zodanig dat
efficiënt uitsnijden kan worden gerealiseerd rekening
houdend met verwerkingseisen van de stof m.b.t. vleug,
dessin, rek e.d.
- controleren (visueel) en corrigeren (evt.) van stoffouten
tijdens het opleggen
- opstrijken van de (papieren) intekening
- ophalen, controleren op kwantiteit en in afrolstelling c.q.
machine plaatsen van stofrollen m.b.v. hefapparatuur,
instellen van machine c.q. aanslaglinialen
- doorschuiven (evt.) van opgelegde materialen

- accuraatheid van controles
- efficiëntie van uitsnijden
- mate waarin verwerkingseisen
worden gehandhaafd

E.e.a. met behulp van handsnijapparatuur en
handgereedschappen.
Onderhouden
werkomgeving

Afvoeren van restmaterialen, schoonmaken van werkplek, in
goede technische staat houden van opleg- en snijapparatuur
m.b.t. wisselen van messen, schoonmaken, smeren,
verrichten van kleine reparaties en inroepen (evt.) van
assistentie van technische dienst.

- tijdigheid van afvoer
- technische staat van apparatuur
- netheid en ordelijkheid van
werkplek

Aangeleverde
materialen

Aanleveren van gesneden en gebundelde stofdelen en
fournituren aan de naaizaal ter verdere verwerking.
- aanbrengen van identificatiegegevens aan de stofdelen
m.b.v. kaartjes, stickers, stempels e.d.
- sorteren, aftellen en bundelen van de stofdelen volgens
aangegeven richtlijnen en gegevens op snijlijst, rekening

- tijdigheid van aanlevering
- kwaliteit en kwantiteit van
aangeleverde materialen
- correctheid van controles
- tijdigheid van gereedlegging

06-04-2021
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Functie

Bediener snijcomputer/medewerker snijzaal

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

-

01.04.04

Resultaatcriteria

houdend met stofkleur, aantal delen per product,
oplegvolgorde en verwerkingseisen van de naaizaal
controleren en corrigeren van snijzaalfouten m.b.t.
kleurnuanceverschillen
gereedleggen van de bundels in bakken, op rekken of
transportkarren
zorgen voor transport van benodigde materialen naar
naaizaal en ophalen van lege transportmiddelen
archiveren van restmaterialen
bedrukken van bundelkaartjes en evt.
samenstellingsetiketten
instellen en onderhouden van drukapparatuur, verwisselen
van messen

Onderhouden
contacten

Samenwerken met collega’s binnen de afdeling. Uitwisselen
van informatie met interne afdelingen zoals magazijn,
technische dienst en naaizaal inzake benodigde stoffen/
fournituren, storingen en te verwerken materialen.

- effectiviteit van samenwerking

Bijgehouden gegevens

Verrichten van uit de functie voortvloeiende administratieve
werkzaamheden van registrerende aard, c.q. intoetsen van
voortgangsgegevens m.b.v. een computer.

- juistheid van registraties

Werkgerelateerde bezwaren
- Krachtsinspanning bij het hanteren van rollen stof, verplaatsen van stofpakketten en werken met bepaalde machines.
- Belast lopen bij het handmatig opleggen van stoffen. Bukken, reiken en tillen bij staand werken aan snijtafel en transporteren
van materialen.
- Enigszins stoffige omgeving.
- Kans op letsel bij werken met snijapparatuur en verwisselen van messen.
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Functie

Medewerker gordijnen I

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.05

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Bewerken van delen c.q. assembleren van gordijnen m.b.v. diverse naaimachines en andere hulpmiddelen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte
assemblagewerkzaamheden

- verrichten alle naaibewerkingen t.b.v. assemblage van
gordijnen c.q. vitrages a.d.h.v. geleidedocumenten
- stikken van deelnaden
- blindzomen van zij- en onderkanten
- locken van kanten
- stikken van zomen
- locken en overstikken van band
- stikken van plooien
- innaaien van gewichten
- insteken van haken
- afmeten en snijden op juiste lengte
- berekenen en aftekenen van plooien
- controleren, strijken en inpakken
- verstellen van gordijnen op andere maten
- uitvoeren van reparatiewerkzaamheden
- transporteren (evt.) van de te bewerken en bewerkte
materialen

- mate waarin conform
geleidedocumenten gewerkt is
- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden
- kwaliteit van
reparatiewerkzaamheden

Verricht onderhoud

- onderhouden en afstellen van machines en schoonmaken
van werkplek
- melden van storingen aan monteur

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving

Geïnstrueerde
medewerkers

- geven van instructies aan medewerkers II en III

- mate van handhaving van
vaknormen

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het hanteren van grote gordijnen/zware stoffen.
- Eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachines.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.
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Functie

Borduurder

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.06

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Vervaardigen van borduursels (emblemen, merk-bedrijfsnamen op kleding e.d.), zodanig dat voldaan wordt aan de
productieopdracht.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Vervaardigde
borduursels

- bedienen van meerkops computergestuurde
borduurautomaten (verschillende computerbesturing) voor
het vervaardigen van borduursels (emblemen, merk-/
bedrijfsnamen op kleding e.d.) a.d.h.v. door de
groepsleider(ster) verstrekte werkopdrachten/instructies en
bijbehorende computerdiskettes
- opzoeken van benodigde garens en voor borduurwerk
geschikte vlieseline
- bedrijfsgereed maken van de borduurautomaat; inlezen van
borduurprogramma, opzetten van garens, positioneren en
inspannen van stof/kledingstuk en monteren van frames/
borduurramen voor borduurproef
- maken van een borduurproef en beoordelen of het
resultaat voldoet aan de in de opdracht gestelde
kwaliteitseisen
- controleren van het borduurwerk d.m.v. visuele
waarneming
- positioneren en inspannen van stof/kledingstukken en
wisselen van frames als het borduursel gereed is
- bijregelen van de garenspanning ter verkrijging van een
(visueel) optimaal resultaat
- herstellen van draad- of naaldbreuk

- mate waarin opdrachten tijdig
en conform vereiste kwaliteit
worden gerealiseerd
- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Verricht onderhoud

- waarschuwen van de groepsleider(ster) in geval van
kwaliteits- of machineproblemen
- onderhouden van de machine conform voorschrift (oliën,
stofvrij maken)

- tijdigheid van onderhoud

Verrichten van uit de functie voortvloeiende
administratieve werkzaamheden van registrerende aard.

- tijdigheid en juistheid van
bijgehouden registraties

Geregistreerde
gegevens

Werkgerelateerde bezwaren
- Hinder van machinelawaai.

19-8-2014
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Functie

Perser

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.07

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider confectie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Behandelen van kleding m.b.v. diverse persapparatuur, zodanig dat de gewenste pasvorm en afwerking wordt verkregen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geperste
kledingstukken

-

bepalen van de benodigde persslagen en persposities
positioneren van de kleding op de persschoen
corrigeren van onvolkomenheden
instellen van de persen m.b.t. druk- en procestijden
bedienen van diverse soorten persmachines

- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Verricht onderhoud

Onderhouden van de persen, vervangen (evt.) van
persbekleding.

- tijdigheid van onderhoud

Geregistreerde
gegevens

Verrichten van uit de functie voortvloeiende
administratieve werkzaamheden van registrerende aard,
c.q. intoetsen van voortgangsgegevens in werkplekterminal.

- tijdigheid en juistheid van
bijgehouden registraties

Werkgerelateerde bezwaren
-

Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van producten.
Inspannende houding bij staand werken aan pers, reiken en maken van torderende rompbewegingen bij aan- en afvoer.
Hinder van warmte uitstraling van de pers en hoge relatieve vochtigheid door stoom.
Kans op letsel bij onjuist hanteren van de pers.

19-8-2014
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Functie

Afwerker

Discipline

Productie mode
Modint, ZEIST

01.04.08

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider confectie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Aanbrengen van sluitingen, decoraties e.d. op textielproducten m.b.v. diverse speciaalmachines.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Afgewerkte
textielproducten

- aftekenen van posities t.b.v. aan te brengen materialen
m.b.v. sjabloon c.q. maatlint en potlood of krijt
- inslaan van knoopsgaten, aanzetten van o.a. knopen,
haakjes/oogjes, decoraties zoals strikjes, lintjes, naaien van
trenzen m.b.v. (speciaal)naaimachines
- inslaan van o.a. drukknopen m.b.v. pneumatische,
mechanische en/of handbediende persjes

- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Verricht onderhoud

- instellen en onderhouden van de benodigde machines en
apparatuur

- tijdigheid van onderhoud

Geregistreerde
gegevens

- archiveren van de aftekensjablonen
- verrichten van uit de functie voortvloeiende administratieve
werkzaamheden van registrerende aard, c.q. intoetsen van
voortgangsgegevens in werkplekterminal

- tijdigheid en juistheid van
archivering
- tijdigheid en juistheid van
bijgehouden registraties

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het bedienen van handpersjes.
- Nu en dan eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachine en bij staand werken aan persjes.

6-4-2021
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Functie

Medewerker gordijnen II

Discipline

Productie mode
Modint, ZEIST

01.04.09

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Bewerken van delen c.q. assembleren van gordijnen m.b.v. diverse naaimachines en andere hulpmiddelen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte
assemblagewerkzaamheden

- verrichten van 3 tot 5 naaibewerkingen t.b.v. assemblage
van gordijnen c.q. vitrages a.d.h.v. geleidedocumenten
- stikken van deelnaden
- locken van kanten
- stikken van zomen
- locken en overstikken van band
- stikken van plooien
- innaaien van gewichten
- insteken van haken
- verstellen van gordijnen op andere maten
- uitvoeren van reparatiewerkzaamheden
- transporteren (evt.) van de te bewerken en bewerkte
materialen

- mate waarin conform
geleidedocumenten gewerkt is
- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden
- kwaliteit van
reparatiewerkzaamheden

Verricht onderhoud

- onderhouden en afstellen van machines en schoonmaken
van werkplek
- melden van storingen aan monteur

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving

Overige bijdrage

- assisteren bij bepaalde andere werkzaamheden op
aanwijzingen van de groepsleider

- tevredenheid over verleende
assistentie

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het hanteren van grote gordijnen/zware stoffen.
- Eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachines.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.
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Functie

Modinette/medewerker naaizaal

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.10

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider confectie

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Verrichten van werkzaamheden aan (onderdelen van) textielproducten, zowel handmatig als m.b.v. enkele machines of andere
hulpmiddelen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verricht naaiwerk

Verrichten van handmatig naaiwerk volgens verkregen
richtlijnen, w.o. aanzetten van knopen, inzetten van
schoudervullingen, opnaaien van applicaties, vastzetten van
hoekpunten m.b.v. naald en draad en afknippen van
overtollige stofdelen en draden. Aftekenen, afknippen,
omdraaien en uitpunten van onderdelen van textielproducten.
- positioneren van mal of meetlat op af te tekenen delen
- markeren m.b.v. krijt of potlood, op lengte knippen van
diverse materialen
- afknippen van naadkanten, omdraaien en hoeken uitdrukken
van voorgestikte delen m.b.v. schaar c.q. omdraaiapparatuur

- kwaliteit en kwantiteit van
werkzaamheden
- nauwkeurigheid van handelingen
- mate van opvolging van
richtlijnen
- correcte hantering van
hulpmiddelen

Bewerkte
textielproducten

Aanbrengen van sluitingen, decoraties e.d. op
textielproducten m.b.v. diverse speciaalmachines.
- aftekenen van posities t.b.v. aan te brengen materialen
m.b.v. sjabloon c.q. maatlint en potlood en krijt
- inslaan van knoopsgaten, aanzetten van o.a. knopen,
haakjes/oogjes, decoraties zoals strikjes, lintjes en naaien
van trenzen m.b.v. een (speciaal)naaimachine
- inslaan van o.a. drukknopen m.b.v. pneumatische,
mechanische en/of handbediende persjes
- instellen/onderhouden van de benodigde machines en
apparatuur en archiveren van de aftekensjablonen

- kwaliteit en kwantiteit van
bewerkingen
- nauwkeurigheid van handelingen
- correct gebruik van machines en
apparatuur

Assemblage

- bewerken c.q. assembleren van delen van textielproducten
a.d.h.v. door leidinggevende opgedragen opdrachten m.b.v.
een beperkt aantal naaimachines en andere hulpmiddelen
zoals schaar, meetlint, geleiders, omdraaiapparatuur e.d.
- onderhouden, afstellen van machines en schoonmaken van
de werkplek
- melden van storingen aan de monteur
transporteren (eventueel) van te bewerken en verwerkte
delen

- mate van opvolging van
opdrachten
- kwaliteit en kwantiteit van
werkzaamheden
- technische staat van apparatuur
- netheid en ordelijkheid van
werkplek
- tijdigheid van transport
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Functie

Modinette/medewerker naaizaal

Discipline

Productie
Modint, ZEIST

01.04.10

Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bijgehouden gegevens

- verrichten van uit de functie voortvloeiende administratieve
werkzaamheden van registrerende aard, c.q. intoetsen van
voortgangsgegevens m.b.v. een computer

- juistheid van registraties

Werkgerelateerde bezwaren
- Krachtsinspanning bij het verplaatsen van bundels, bakken en karren en bedienen van handpersjes.
- Eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachine. Langdurig geconcentreerd kijken naar een relatief klein werkvlak.
Staand werken aan persjes.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.
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Functie

Medewerker kniptafel gordijnen

Discipline

Productie mode
Modint, ZEIST

01.04.11

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Knippen c.q. snijden van gordijnstoffen (incl. vitrage) volgens gestelde eisen m.b.t. kwantiteit en kwaliteit.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte
snijdwerkzaamheden

- plegen van overleg met planning c.q. verkoop a.d.h.v.
ontvangen kniplijsten m.b.t. volgorde en bij
onduidelijkheden
- opzoeken in magazijn en aanvoeren van te verwerken
stoffen a.d.h.v. kniplijsten
- instellen (evt.) van lengte-aanslag op snijtafel, uitrollen van
stof en op lengte en evt. breedte knippen resp. snijden
m.b.v. schaar of snijapparatuur, rekening houdend met
verwerkingseisen van de stof m.b.t. dessin, kleurnummers,
vleug, draadrichting e.d.
- vouwen en afvoeren van voor atelier bestemde stoffen op
karren, rekken e.d.
- vouwen c.q. wikkelen op karton van coupages, en inpakken
(evt.) voor rechtstreekse levering
- transporteren (evt.) van gesneden stoffen naar atelier

- doeltreffendheid van overleg
- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Geregistreerde
gegevens

Verrichten van uit de functie voortvloeiende administratieve
werkzaamheden van registrerende aard.

- tijdigheid en juistheid van
bijgehouden registraties

Overige bijdrage

- assisteren bij overige werkzaamheden in het
stoffenmagazijn

- tevredenheid over verleende
assistentie

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het hanteren van gordijnstoffen en belast lopen in magazijn.
- Inspannende houding bij reiken, bukken en staand werken aan kniptafel.
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Functie

Medewerker gordijnen III

Discipline

Productie mode
Modint, ZEIST

01.04.13

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Bewerken van delen c.q. assembleren van gordijnen m.b.v. diverse naaimachines en andere hulpmiddelen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Verrichte
assemblagewerkzaamheden

- verrichten van bewerkingen t.b.v. assemblage van
gordijnen c.q. vitrages a.d.h.v. gedetailleerde
aanwijzingen
- locken van kanten
- innaaien van gewichten
- insteken van haken
- transporteren (evt.) van de te bewerken en bewerkte
materialen

- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Verricht onderhoud

- onderhouden en afstellen van machines en schoonmaken
van werkplek
- melden van storingen aan monteur

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving

Overige bijdrage

- assisteren bij bepaalde andere werkzaamheden op
aanwijzingen van de groepsleider

- tevredenheid over verleende
assistentie

Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het hanteren van grote gordijnen/zware stoffen.
- Eenzijdige houding bij zittend werken aan de naaimachines.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.
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Functie

Bediener halfautomaat

Discipline

Productie mode
Modint, ZEIST

01.04.14

Positie in de organisatie
Rapporteert aan

groepsleider naaizaal

Geeft leiding aan niet van toepassing

Functiedoel
Assembleren van onderdelen van textielproducten m.b.v. halfautomatische naaimachines.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Bediende apparatuur

- bedienen, controleren en instellen van halfautomaat
volgens gebruikelijke richtlijnen en/of opdrachten
- positioneren van de te verwerken stofdelen op de machine
- verwisselen van benodigde mallen
- instellen van de stapelaar
- transporteren (evt.) van te verwerken c.q. verwerkte delen

- accuraatheid van
werkzaamheden
- tijdigheid van werkzaamheden

Verricht onderhoud

- onderhouden van machines en schoonmaken van de
werkplek
- melden van storingen aan de monteur

- tijdigheid van onderhoud
- netheid en ordelijkheid van
werkomgeving

Geregistreerde
gegevens

Verrichten van uit de functie voortvloeiende
administratieve werkzaamheden van registrerende aard,
c.q. intoetsen van voortgangsgegevens in werkplekterminal.

- tijdigheid en juistheid van
bijgehouden registraties

Werkgerelateerde bezwaren
- Krachtsinspanning bij het transporteren van bundels, bakken en karren.
- Reiken en maken van torderende rompbewegingen bij staand werken.
- Geluid van naaimachines in de directe omgeving.

6-4-2021

Pagina 1 van 1

