Job description shopfloor operator / Fokker Elmo
1. FUNCTIE
Functienaam : Operator niveau 4
Afdeling : Manufacturing

2. DOELSTELLING
Volgens werkinstructies en voorschriften uitvoeren van alle voorkomende Electro montage opdrachten
betreffende het samenstellen van elektrische c.q. elektronische componenten, kabelbomen, units, schakel- en
bedieningskasten, volgens de afgesproken planning, urenbudget en kwaliteitsnormen voor meerdere
programma’s. Inwerken en begeleiden van nieuwe medewerkers.

3. PLAATS IN DE ORGANISATIE
De functiehouder rapporteert hiërarchisch en operationeel aan de Teamleader Manufacturing en functioneel
aan de Inspector en de PTS engineer.

4. BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN
Algemeen
Het controleren en beoordelen op volledigheid en juistheid van mallen, gereedschappen, materialen
en documentatie en het nemen van actie op afwijkingen.
Het zelfstandig samenstellen van elektrische en elektronische producten, zoals kabelbomen,
schakel- en bedieningskasten, units en panelen binnen de verschillende afdelingen.
Het uitvoeren van modificatie c.q. revisie opdrachten.
Het aan de hand van instructies en tekening vervaardigen van “eerste producten”.
Het in samenwerkingmet de Inspector, PTS engineer, Manufacturing Engineering en Engineering
oplossen van de voorkomende vaktechnische problemen.
Het herstellen van geconstateerde fouten.
Het deelnemen aan werkoverleg en het doen van voorstellen ter verbetering van de werkwijze en de
organisatie van het werk.
Het schoonhouden van de werkplek.
Het inwerken en begeleiden van nieuwe en minder ervaren collega’s.
Gewerkt wordt met
Diverse (pneumatische) gereedschappen, middelen en mallen. Het uitvoeren van diverse
afwerkingen van een eindproduct en/of reparatie-en modificatiewerkzaamheden vereisen een zeer
goede beheersing van fijne motoriek en handcoördinatie.
Communiceren
Communiceert met:
Inspectors en PTS engineer over het herstellen en voorkomen van fouten.
PTS engineer en teamleader Manufacturing en collega’s over gemeenschappelijke onderwerpen van
het team m.b.t. aanpak en uitvoering van de werkzaamheden, efficiency en verbetering van
werkmethoden.
Nieuwe medewerkers bij coaching.
Communicatie in vreemde talen:
Basiskennis van de Engelse taal (lezen van werkinstructies)
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5. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Is bevoegd tot:
Het uitvoeren van alle genoemde taken, lost de daarbij voorkomende problemen zelfstandig op.
Het uitvoeren van tusseninspectie werkzaamheden mits geautoriseerd.
Ontvangt opdrachten van de PTS engineer, de Teamleader Manufacturing en de Inspector en
controleert de opdrachten op juistheid en volledigheid, en neemt actie in het geval van
onvolledigheid.
Werkt volgens instructies, voorschriften en tekeningen.
Voert reparaties en modificaties uit op bestaande producten.
Maakt “Eerste Producten” en bepaalt mede de meest effectieve en efficiënte wijze van montage.
Volgt daar waar nodig adviezen op van de PTS engineer.
Is verantwoordelijk voor:
Het binnen de vastgestelde taaktijden realiseren van de werkzaamheden.
De kwaliteit van de eigen werkzaamheden.
Het juist gebruiken van gereedschappen,middelen en materialen.
Het schoonhouden van de werkplek en het naleven van de veiligheids- en milieuvoorschriften.

6. DIVERSEN
Kennis:
Interne opleidingen (bijv. basiscursus operator, materialen kennis, tekeninglezen, enz.)
Certificaten voor het bevoegd uitvoeren van diverse processen, zoals o.a. beschreven in operator 1
en 2.
Kennis van de organisatie, procedures en voorschriften en kwaliteitssysteem
-
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Praktische ervaring (ca. 3 jaar) voor het naar behoren kunnen uitvoeren van alle voorkomende
Electro montage opdrachten binnen meerdere programma’s
Computersystemen en bijbehorende software
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