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RÜTGERS BELGIUM bvba 

19 May 2017 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 
Functiebenaming Technieker EMR 
Afdeling Elektrische Dienst, Electro Meet & Regel 
Loonklasse  
 
 
Plaats in de organisatie: 
 

- Overste 
 

- Collega’s 
 

- Ondergeschikten 
 

 
 
Werkplaatsleider Meet & Regeltechnieken 
 
Techniekers elektriciteit en Meet & Regel 
 
- 

Doel van de functie 
 
 
 

Degelijk laten functioneren van het materiaal in het vakgebied meet & regel. 
Flexibel kunnen switchen tussen verschillende opdrachten. 
Meerdere kleine opdrachten aaneensluitend kunnen uitvoeren 
In dienstname en volledig afwerken onder EMR verantwoordelijkheid 
… 

Takenpakket en 
resultaatsgebieden 
 
 
 

1. Essentiële taken in de functie: 
Dagelijks onderhoud van het materiaal in het meet & regel 
 

2. Opdracht 
Herstellingen en onderhoud 

 
2.1. Werkorganisatie 
• Coördinatie met : 

o Productie 
o Mechanische werkplaats 
o M&R 
 

2.2. Actiedomein 
• Meet- en Regeltechniek en eventueel elektriciteit in het algemeen 

 
2.3. Verantwoordelijkheid 

• Werkzaamheden uitvoeren volgens goed vakmanschap 
• Preventief onderhoud, reparaties, aanpassingen en uitbreidingen 
• Opsporen en oplossen van storingen ism werkplaatsleider EMR 
• Naleven preventievoorschriften 
• Terugmelden van uitgevoerde werken, acties en uren via Apipro 
• Wijzigingen markeren op schema’s en doorgeven aan de 

hiërarchische overste 
• Elektrische verbruiksgoederen controleren zodat de minimum stock 

behouden blijft 
• Aanpassen databases (motor/kabel/kast) om deze up to date te 

houden 
• Meer mobiliteit en afwisseling ten opzichte van collega’s omdat u 

op het terrein in het bezit bent van een mobiele telefoon. 
• … 
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Bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden 
 
 

Er mede voor zorgen dat bij onderbrekingen de nodige herstellingen zo spoedig 
mogelijk opgelost zijn zodat de productie er zo weinig mogelijk onder lijdt. 
Preventief de nodige maatregelen nemen zodat de installaties optimaal continue 
kunnen werken.  
Het formuleren van verbeteringsvoorstellen en uitvoeren van de diverse 
opdrachten alsook routine taken. 
 

Functie-eisen 
 
 
 

Bij voorkeur 7de jaar Meet- en regeltechnieken succesvol beëindigd ofwel 
minimum niveau A2 elektriciteit –elektronica – mechanica. 
Bachelor, bij voorkeur succesvol beëindigd, is een voordeel. 
 

Kennis en vaardigheden 
 
 
 

Technisch inzicht 
Veiligsbewustzijn 
Verantwoordelijkheidszin 
Mobiel en flexibel 
Teamplayer 
Autonoom werken 
 

Persoonskenmerken, 
attitudes en gewenste 
motivatie 
 

Ga na, aan de hand van de taken  en verantwoordelijkheden die de werknemer 
heeft, welke karaktereigenschappen noodzakelijk, belangrijk of wenselijk zijn.  

• Stressbestendig 
• Sociaal, extravert 
• Creatief 
• Snel nieuwe dingen leren, leergierig 
• Stipt / Gedisciplineerd 
• Ordelijk 
• Precies, gedetailleerd 
• Kan goed luisteren 
• Betrouwbaar, integer en matuur 
• Teamplayer/samenwerken/collegiaal 
• Doorzettingsvermogen/vasthoudendheid 
• Zelfstandig, enthousiast en gedrevenheid 
• Veeleisend/perfectionistisch 
• Energiek en flexibel 
• Aanpassingsvermogen 
• Kritisch denken 
• Loyaal 
• Proactief 
• … 

 
Omgevingsfactoren en 
verzwarende factoren 

Ook bij ongunstige weersomstandigheden desgewenst buiten de nodige acties 
uitvoeren. 
Dikwijls werken op hoogte uitvoeren 
 

Arbeidsvoorwaarden Dagwerk met mogelijke oproep buiten de daguren 
 

Groeimogelijkheden Afhankelijk van het basisdiploma en de bereikte resultaten in de huidige job. 
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