Functie Omschrijving DBG10.

Industrie(Airless)spuiter

Het uitvoeren van diverse verf/coating applicatiemethoden t.b.v. Metaalconservering

Omstandigheden
U wordt tewerkgesteld op één van de stationaire straalbedrijven van De Back
Metaalconservering groep.
U werkt in een industriële omgeving, u krijgt dus te maken met stof, vuil, geluid en andere
industriële omstandigheden.
U werkt met coating, thinners en ander oplosmiddel houdende producten
U voert fysieke werkzaamheden uit
U bent verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals
bijvoorbeeld;
Overall, handschoenen, veiligheid schoenen, veiligheidsbril, gehoorbescherming , valbeveiliging,
stofmasker en/of spuitmasker. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen worden u gratis ter
beschikking gesteld

Profiel
U
U
U
U
U

heeft voldoende ervaring ( minimaal 5 jaar) in het metaalconservering vak
bent veiligheidsbewust voor uzelf, collega’s en derden
heeft geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid om hard te werken
heeft een team mentaliteit maar kunt ook zelfstandig werken
beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

Vereiste opleidingen & instructies





Vakgerichte opleiding Metaalconservering en / of minimaal 5 jaar ervaring als
metaalconserveerder
Certificaat VCA
Algemene regels en veiligheid instructie De Back Metaalconservering Groep
( deze wordt voor aanvang werkzaamheden gedaan)
U dient kennis te hebben van het verwerken van 2 componenten epoxy- en polyurethaan
coatings , zowel airless applicatie als andere applicatietechnieken.

Taken
 Het uitvoeren van coating applicatiewerkzaamheden, zowel airless als andere
applicatietechnieken
 Het voorbereiden van te conserveren materialen en van niet te spuiten delen
 Het registreren van batchnummers en applicatieomstandigheden op de werkinstructie
 Het draaien en uitvlakken van materialen
 Het assisteren bij interne logistiek ( ruimen en vullen van de hal )
 Verder activiteiten welke voor deze functie normaal geacht kunnen worden
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Functie Omschrijving DBG10.

Industrie(Airless)spuiter

Verantwoordelijkheden
U bent verantwoordelijk voor het op een juiste wijze , kwalitatief hoogstaand en veilige manier
uitvoeren van alle opdrachten volgens de werk instructie. U bent verantwoordelijk voor;









Het veiligheidsbewust werken voor uzelf , uw collega’s en derden
Het naleven van het K.V.G.M ( Kwaliteit, veiligheid , gezondheid en milieu) systeem
Het melden van afwijkingen en V.G.M. delicten aan productieleider of k.v.g.m.
coördinator
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 positief uitdragen van de bedrijfsnaam
Het gedragen en uitdragen van normen en waarden
Verder verantwoordelijkheden welke voor deze functie normaal geacht kunnen worden

Plaats in de organisatie
 U legt direct verantwoording af aan de productie leider en/of meewerkend Voorman
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