Functieprofiel Monteur Huisaansluitingen
Maart 2017

De monteur huisaansluitingen is een gedreven techneut wiens hoofdtaak het is om warmteafleversets en warmtemeters bij de klanten te onderhouden en eventueel te vervangen. Tevens is
de monteur in staat om zelfstandig storingen te analyseren en op te lossen. Daarnaast zal de
monteur eventueel assisteren bij onderhoudswerkzaamheden aan regelstations en het
warmteleidingnet. Tot slot zal de monteur huisaansluitingen in voorkomende gevallen
onderhoudswerkzaamheden door derde partijen begeleiden en controleren.
Taken en rollen:



Het vervangen en verzegelen van warmtemeters;



Het onderhouden en vervangen van warmte-afleversets;



Het vaststellen, analyseren en oplossen van storingen aan de warmte-afleverset;



Het signaleren van onrechtmatigheden aan het warmtenet en installaties;



Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij aan- en afsluitingen;



Bij klantbezoeken het digitaal administreren van meterstanden, onderhoud- en
klantgegevens;



Het adviseren van klanten over de technische aspecten van de warmtelevering;



Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de installaties van de regelstations;



Participeren in de consignatiedienst (momenteel 1 week per 5 weken);



Eenvoudige warmte- en hydraulische berekeningen maken en het interpreteren van
meetgegevens en technische tekeningen.

SVP is wat betreft bedrijfscultuur en –structuur te typeren als een omgeving waar persoonlijke
verantwoordelijkheid wordt verlangd en samenwerken vanzelfsprekend is. Van elke medewerker
wordt daarom verwacht dat voorkomende werkzaamheden, die niet in deze functiebeschrijving
worden beschreven, doch wel in het belang zijn van SVP, deskundig en met volledige inzet worden
uitgevoerd. Tevens wordt verwacht dat de medewerker kostenbewust en volgens de voorschriften
van SVP werkt.
Voorts is voor een optimale uitoefening van de functie, vanwege de voortschrijdende wetgeving,
technologie en de veranderende omstandigheden in de omgeving van de onderneming, het op peil
houden en verbeteren van kennis noodzakelijk.
De werkzaamheden zullen overwegend in dagdienst worden uitgevoerd. De functionaris moet
echter bereid zijn in voorkomende gevallen flexibele arbeidstijden aan te houden.
Functie-eisen:



Afgeronde technische opleiding op MBO-niveau (installatietechniek of soortgelijk);



MBO werk- en denkniveau;



Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van cv-installaties;



Kennis van druk- en temperatuurregelingen is een pre;



Ervaring op het gebied van stadsverwarming installaties is een pre;



Goede communicatieve en sociale vaardigheden;



In het bezit van VCA-basis diploma;




In het bezit van rijbewijs B;
Verklaring van goed gedrag.

Competenties:
Voor de functie van monteur huisaansluitingen zijn de volgende vaardigheden en eigenschappen
van belang:



Klantgericht (zowel intern als extern);



Goede communicatieve en sociale vaardigheden;



Werkt nauwkeurig en zorgvuldig;



Zelfstandig;



Flexibel;



Loyaal;




Positief ingesteld;
Leergierig.

CV en motivatie ontvangen we graag per mail: personeelszaken@svpbv.nl

