Beroep in het kort

Eerste monteur dakbedekking
Beroepsbeschrijving

Sectorkamer techniek
en gebouwde

De eerste monteur dakbedekking houdt zich bezig met het installeren van dakbedekking, sanitaire

omgeving

installaties en hemelwaterafvoeren in woningen. Daarnaast begeleidt hij de werkzaamheden van andere
monteurs en controleert hij hun werkopdrachten. Hij heeft technische kennis, ruimtelijk inzicht en kan
goed contact onderhouden met de verschillende betrokkenen bij een project, zowel bedrijven als
particulieren. Hij neemt initiatief en heeft een zelfverzekerde werkhouding. Hij werkt vaak op grote
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hoogte en zorgt altijd voor een veilige werksituatie. De eerste monteur dakbedekking is verantwoordelijk
voor zijn eigen werk en deels voor het werk van zijn team. Hij werkt zelfstandig, onder supervisie van een

Niveau

collega of leidinggevende.
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Kerntaken en werkprocessen

In deze leaflet

Installeert werktuigkundige installaties

inhoud van een mbo-

•

Aanleggen van leidingen voor de werktuigkundige installatie

beroep. Zo weet u wat

•

Afronden van de werktuigkundige installatiewerkzaamheden

u van iemand mag

•

Controleren van de werking van de werktuigkundige installatie

verwachten die

•

Demonteren en reinigen of vervangen van werktuigkundige componenten en leidingen

gediplomeerd is in dit

•

Monteren van werktuigkundige componenten in leidingsystemen van werktuigkundige installaties

vakgebied.

•

Voorbereiden van werktuigkundige installatiewerkzaamheden

Begeleiden en uitvoeren van installatiewerk aan dakbedekking, sanitaire installaties en
hemelwaterafvoeren
•

Begeleiden en coachen van monteur(s) en bewaken van de planning

•

Inregelen van een werktuigkundige installatie

•

Instellen van componenten voor een werktuigkundige installatie

•

Voorbereiden van de aanleg van werktuigkundige installaties door het bepalen van de positie van
componenten en de route van leidingen

Aanbrengen van dakafwateringen en bitumineuze en/of kunststof en/of metalen dakbedekking en
afwateringssystemen
•

Aanbrengen bitumineuze en/of kunststof en/of metalen dakbedekkingssystemen

•

Aanbrengen van goten en hemelwaterafvoeren

•

Afronden van dak- en gevelwerkzaamheden

•

Begeleiden dak- en gevelwerkzaamheden en communiceren met klant en onderaannemers

•

Bepalen van het reparatieplan

•

Repareren van de dakconstructie

•

Vervaardigen van goten en hemelwaterafvoeren

•

Voorbereiden van dak- en gevelwerkzaamheden

beschrijven we de

