Beroep in het kort

Eerste monteur gasstations
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer techniek
en gebouwde

De eerste monteur gasstations verricht verschillende werkzaamheden aan gasstations. Hij monteert

omgeving

leidingen, zorgt voor meetapparatuur, voert onderhoudt uit en lost storingen op. Daarnaast organiseert
hij werkzaamheden van andere monteurs. Hij is altijd alert op een veilige werksituatie en kan technische
werktekeningen en informatie vertalen naar uitvoerbare werkzaamheden. Hij stemt zijn werk af met de
netbeheerder en kan de juiste prioriteiten stellen. De eerste monteur gasstations heeft een uitvoerende
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rol en werkt zelfstandig. Hij is verantwoordelijk voor zowel zijn eigen werk als het werk van de collega’s
die hij begeleidt. Hij kan besluiten een gasstation gedeeltelijk of helemaal uit bedrijf te nemen, als hij

Niveau

hiervoor bevoegd is.
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Kerntaken en werkprocessen

In deze leaflet

Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten

inhoud van een mbo-

•

Aanleggen en monteren van distributienetten

beroep. Zo weet u wat

•

Afronden en administreren aanleg- en montagewerkzaamheden

u van iemand mag

•

Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet

verwachten die

•

Graven van sleuven en putten

gediplomeerd is in dit

•

Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten van de werklocatie

vakgebied.

Verrichten van werkzaamheden in en in bedrijf stellen van gasstations
•

Administreren en afronden van werkzaamheden in gasstations

•

Inregelen, testen/beproeven en controleren van gasstations

•

Monteren van installaties, componenten en appendages

•

Uit bedrijf nemen van gasstations

•

Voorbereiden van werkzaamheden in gasstations

Onderhouden van en verhelpen van storingen in en om gasstations
•

Administreren en afronden van onderhouds- en storingswerkzaamheden

•

Gebruiksklaar maken van onderhouden/gerepareerde gasstations en daar omheen

•

Lokaliseren en analyseren van storingen in en om gasstations

•

Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen in en om gasstations

•

Uit bedrijf nemen van het gasstation

•

Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden in en om gasstations

Organiseren uit te voeren werk
•

Begeleiden van uit te voeren werk

•

Bewaken van de voortgang van uit te voeren werk

•

Verdelen van uit te voeren werk en geven van instructies

beschrijven we de

