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Resultaatgebieden 

1. Onderhoud 
Voert onderhouds- en bedieningswerkzaamheden om een bijdrage te leveren aan het 
in stand houden van de optimale staat van de productie-infrastructuur. 

2. Procesvoering 
Voert inspecties uit, houdt de productie-infrastructuur in bedrijf, stemt de 
productiemiddelen af versus het proces en zorgt voor de naleving wet- en 
regelgeving. 

3. Storingen 
Verricht storingsdiensten en beoordeelt storingen aan systemen, installaties en/of 
gebouwen en lost deze op. 

4. Procesverbetering 
Denkt mee over de werking en verbetering van de productie-infrastructuur en de 
werkmethoden. 

5. Storingen 
Draagt zorg voor het zo goed en zo snel mogelijk verhelpen van storingen, aan de 
hand van door de afdeling Klantenservice gemaakte afspraken. 

6. Projecten 
Treedt in voorkomende gevallen op als projectleider of maakt deel uit van 
projectteams en levert een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van het plan van 
aanpak. 

 
Technicus Productie 
 
Functiefamilie 
 

Productie & Distributie 

Functienummer 
 

15.25.110 

Versie 
 

Maart 2011 

Organisatorische context 
 

Doel van de functie 

Rapporteert aan de Teamleider van de afdeling. 
 

Voert alle controle-, bedienings- en 
onderhoudswerkzaamheden uit aan de toegewezen 
productiefaciliteiten of laat dit uitvoeren, binnen de 
geldende wet- en regelgeving en de afdelingsdoelstellingen, 
om een continue levering van drinkwater van voldoende 
kwaliteit en kwantiteit in het voorzieningsgebied veilig te 
stellen op een zo efficiënt mogelijke wijze. 
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 7. Registratie 
Legt relevante gegevens van de uitgevoerde werkzaamheden correct vast om de 
informatie voor anderen inzichtelijk te maken. 

8. Rapportage 
Stelt kwalitatieve en kwantitatieve rapportages op. 

 
Functie-eisen 
 
MBO werk- en denkniveau met circa 3-5 jaar werkervaring. 

 
Differentiërende factoren voor functie-indeling 
 
 Indien sprake is van een verantwoordelijkheid voor complexere 

procesoptimalisering, kan deze functie een niveau hoger uitkomen. 
 

 Indien deze functie eenduidig mechanisch onderhoud uitvoert, kan deze functie 
een niveau lager uitkomen. 


