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Het uitvoeren van diverse voorbehandeling- en applicatiewerkzaamheden t.b.v. metaal- en 
betonconservering op locatie 
 

 
Omstandigheden 
 
U kunt tewerkgesteld worden op elke locatie binnen Nederland en/of bij één van de stationaire 
straalbedrijven van De Back Metaalconservering groep 
 
U voert uw werkzaamheden uit vanaf de grond, in besloten ruimtes, vanaf klimmateriaal (ladder/trap) 

,vanuit een hoogwerker of op een steiger. 
U werkt in een industriële omgeving, u kunt dus te maken krijgen met stof, vuil, geluid en andere 
industriële omstandigheden. 
 

U bent verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals 
bijvoorbeeld; 
Overall, veiligheidshelm, handschoenen, veiligheid schoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming , 

valbeveiliging, stofmasker en/of spuitmasker. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen worden u gratis ter 
beschikking gesteld  
 
Profiel 
 
U heeft voldoende ervaring in het metaalconservering vak 

U bent veiligheidsbewust voor uzelf, collega’s en derden 
U heeft geen 9 tot 5 mentaliteit  
U heeft een Nederlands rijbewijs B 
U beheerst de Nederlandse of Engelse taal op communicatief niveau  
 
 
Vereiste opleidingen & instructies  

  

 Vakgerichte opleiding Metaalconservering of voldoende ervaring als industrieschilder 
 Basis certificaat VCA 
 Algemene regels en veiligheid instructie De Back Metaalconservering Groep 

( deze wordt voor aanvang werkzaamheden gedaan) 
 

 

Benodigde opleidingen & Instructies  ( deze wordt indien van toepassing door De Back verstrekt of 
georganiseerd) 

  
 Toegang instructie Tata Steel IJmuiden 
 Hoogwerker certificaat 

 

Taken   
 
 Het mobiliseren en demobiliseren van materiaal en materieel 
 Het aan- en afmelden bij de opdrachtgever volgens procedure opdrachtgever 
 Het afschermen van de werkplek  t.b.v. milieubescherming 
 Het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen 

 Het afschermen van de niet te behandelen delen 

 Het uitvoeren van straalwerkzaamheden en/of andere voorbehandelingsmethoden  
( o.a. schoonmaken, stoom cleanen, schuren, slijpen, bikken etc. ) 

 Het applicatie gereed maken van het materiaal ( grit en of stofvrij maken ) 
 Het uitvoeren van verf applicatiewerkzaamheden, kwast-rol applicatie en indien mogelijk andere 

applicatietechnieken (b.v. airless spuiten) 
 Verder activiteiten welke voor deze functie normaal geacht kunnen worden. 
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Verantwoordelijkheden  
 
 Het veiligheidsbewust werken voor uzelf en derden 

 Het naleven van het  V.G.M ( veiligheid , gezondheid en milieu) systeem  
 Het naleven van regels en voorschriften van de klant 
 Het melden van afwijkingen en V.G.M.  delicten aan Voorman Industrieschilder 
 Het bewust omgaan met gereedschappen, materialen en eigendommen van De Back 

Metaalconservering Groep en /of derden 
 Het verzorgen van “Good House keeping” op de werkplek en/of  personeel faciliteiten 
 Het uitvoeren van kwalitatief  hoogstaand voorbehandeling en applicatiewerk volgens opdracht 

 Het positief uitdragen van de bedrijfsnaam 
 Het gedragen en uitdragen van normen en waarden 

 
                       

 Bevoegdheden 
 
 Bevoegdheden in overleg met de Voorman Industrieschilder 

 
 

 


