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Functieomschrijving Algemeen Medewerker 
Versie: 23-4-2017 
 

Een Algemeen Medewerker voert alle voorkomende taken uit die nodig zijn. De Productie leider geeft 
de opdrachten.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

- Alle voorkomende werkzaamheden waar opdracht voor gegeven wordt (oa voorbereiden, 
ontvetten, voorbehandelen, plamuren, polijsten, poetsen, schuren, assembleren en verpakken 
van onderdelen en eindproducten); 

- Controle van ontvangen product en gereed product op aantal en kwaliteit; 
- Correcte overdracht;  
- Schoonhouden van de werkplek;  
- Verantwoordelijk voor het opruimen van eigen rommel (werkplek, lakhok, kantine en 

dergelijke); 
- Het correct invullen van urenbriefjes (klant, opdracht, gespendeerde tijd, verlof etc); 
- Indien er materialen en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld, hier als een goede 

housekeeper op passen (eventueel bij echt dure zaken wordt een contract opgesteld); 
- Het tijdig doorgeven indien materialen bijna op zijn; 
- Het correct omgaan met apparatuur en machines; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Competenties 

- Je hebt respect voor je collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers.  
- Je bent een teamplayer: je stelt je flexibel op en helpt een ander, gevraagd of ongevraagd. 
- Je pakt je eigen verantwoordelijkheid: je werkt hard en netjes en zorgt ervoor dat je werk goed 

gedaan wordt.  
- Je kunt zelfstandig werken.  
- Je bent zorgvuldig. 

 
Functieniveau 

- VMBO Basis 
 

 
De Algemeen Medewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden 
kunnen plaatsvinden in diverse vestigingen van LFT Coating industrie.  
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Functieomschrijving Spuiter/Algemeen Medewerker 
Versie: 23-4-2017 
 

Een Spuiter/Algemeen Medewerker voert alle voorkomende taken uit die nodig zijn. Naast alle 
voorkomende taken voert de Spuiter/Algemeen Medewerker ook lakwerkzaamheden uit. De Productie 
leider geeft de opdrachten.  
 
Taken en verantwoordelijkheden lakwerkzaamheden 

- Zelfstandig spuiten van bestaande en nieuwe producten. Ook het experimenteren met nieuwe 
lakken en materialen hoort bij de taken; 

- Het zelfstandig aanmaken van lakken waarbij verspilling wordt voorkomen;  
- Het correct afboeken van lakken in het systeem; 
- Het tijdig doorgeven van materialen en lakken die bijna op zijn;  
- Het in de gaten houden van de vervaldatum van lakken; 
- Het schoonmaken van de cabine en spuitapparatuur; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Taken en verantwoordelijkheden overige werkzaamheden 

- Alle voorkomende werkzaamheden waar opdracht voor gegeven wordt (oa voorbereiden, 
ontvetten, voorbehandelen, plamuren, polijsten, poetsen, schuren, assembleren en verpakken 
van onderdelen en eindproducten); 

- Controle van ontvangen product en gereed product op aantal en kwaliteit; 
- Correcte overdracht;  
- Schoonhouden van de werkplek;  
- Verantwoordelijk voor het opruimen van eigen rommel (werkplek, lakhok, kantine en 

dergelijke); 
- Het correct invullen van urenbriefjes (klant, opdracht, gespendeerde tijd, verlof etc); 
- Indien er materialen en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld, hier als een goede 

housekeeper op passen (eventueel bij echt dure zaken wordt een contract opgesteld); 
- Het tijdig doorgeven indien materialen bijna op zijn; 
- Het correct omgaan met apparatuur en machines; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Competenties 

- Je hebt respect voor je collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers.  
- Je bent een teamplayer: je stelt je flexibel op en helpt een ander, gevraagd of ongevraagd. 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel: je werkt hard, hebt oog voor netheid en 

kwaliteit en zorgt ervoor dat je werk goed gedaan wordt.  
- Je hebt de vaardigheid om met vaste hand en regelmaat te spuiten/poederen.  
- Je kunt zelfstandig werken.  
- Je kunt een minder ervaren collega inleren.  

 
Functieniveau 

- VMBO Basis 
 
 
De Spuiter/Algemeen Medewerker voert alle voorkomende werkzaamheden uit. Deze 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden in diverse vestigingen van LFT Coating industrie.  
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Functieomschrijving Algemeen Medewerker Expeditie 
Versie: 23 april 2017 
 

Een Algemeen Medewerker Expeditie voert alle voorkomende taken uit die nodig zijn. Naast alle 
voorkomende taken voert de Algemeen Medewerker Expeditie ook expeditie-werkzaamheden uit. De 
Productie leider geeft de opdrachten.  
 
Taken en verantwoordelijkheden expeditie-werkzaamheden 

- Het op de juiste manier lossen en laden van vracht; 
- Het controleren van geleverde materialen, producten en aantallen;  
- Het voor transport gereed maken van de verpakte producten en deze plaatsen op de daarvoor 

bestemde laadruimte, zodanig dat beschadigingen niet kunnen optreden; 
- Het bijhouden van de verpakkingsvoorraad; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Taken en verantwoordelijkheden overige werkzaamheden 

- Alle voorkomende werkzaamheden waar opdracht voor gegeven wordt (oa voorbereiden, 
ontvetten, voorbehandelen, plamuren, polijsten, poetsen, schuren, assembleren en verpakken 
van onderdelen en eindproducten); 

- Controle van ontvangen product en gereed product op aantal en kwaliteit; 
- Correcte overdracht;  
- Schoonhouden van de werkplek;  
- Verantwoordelijk voor het opruimen van eigen rommel (werkplek, lakhok, kantine en 

dergelijke); 
- Het correct invullen van urenbriefjes (klant, opdracht, gespendeerde tijd, verlof etc); 
- Indien er materialen en hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld, hier als een goede 

housekeeper op passen (eventueel bij echt dure zaken wordt een contract opgesteld); 
- Het tijdig doorgeven indien materialen bijna op zijn; 
- Het correct omgaan met apparatuur en machines; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Competenties 

- Je hebt respect voor je collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers.  
- Je bent een teamplayer: je stelt je flexibel op en helpt een ander, gevraagd of ongevraagd. 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel: je werkt hard en netjes en zorgt ervoor dat je 

werk goed gedaan wordt.  
- Je kunt zelfstandig werken.  
- Je bent zorgvuldig. 
- Je kunt overzicht houden en prioriteiten stellen. 

 
Functieniveau 

- VMBO Basis 
 
 
De Algemeen Medewerker Expeditie voert alle voorkomende werkzaamheden uit. Deze 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden in diverse vestigingen van LFT Coating industrie.  
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Functieomschrijving Productieleider/Meewerkend Voorman 
 
Versie: 23 april 2017 
 

De Productieleider/Meewerkend Voorman geeft direct leiding aan een productie-afdeling en werkt mee 
als meewerkend voorman. De Productieleider/Meewerkend Voorman wordt aangestuurd door de 
Algemeen Directeur. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

- Het efficiënt en effectief plannen en organiseren van werk en medewerkers binnen de eigen 
afdeling en binnen LFT Coating industrie als geheel; 

- Het nakomen van afspraken met de klant over planning en kwaliteit; 
- Het verzorgen van bijbehorende administratie (opdrachtbonnen, orders, etc);  
- Het aansturen en motiveren van medewerkers binnen de eigen afdeling; 
- Het opleiden en begeleiden van medewerkers inclusief externen, zodat zij optimaal hun werk 

kunnen doen; 
- Het in de gaten houden van tijdige in- en doorstroom bij verwachte uitstroom; 
- Het houden van functioneringsgesprekken en navolgen verzuimbeleid; 
- Het realiseren van een veilige werkomgeving: implementeren van ARBO-beleid op de 

werkvloer en controleren op naleving; 
- Zorgdragen voor preventief onderhoud; 
- Aanspreekpunt voor klant en leveranciers; 
- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften (verplicht). 

 
Competenties 

- Je hebt respect voor je collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers.  
- Je bent een teamplayer: samen met de andere productieleiders zorg je voor één, goed op 

elkaar ingespeeld team. 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel: je denkt en werkt altijd vanuit het belang van 

de klant, de medewerker en LFT.  
- Je hebt leidinggevende kwaliteiten: je kunt medewerkers motiveren en stimuleren en waar 

nodig corrigeren.  
- Je bent positief en in staat tot het creëren van een plezierige werkomgeving waar hard 

gewerkt wordt. 
- Je bent klantvriendelijk en communicatief vaardig. 
- Je beschikt over probleemoplossend vermogen, kunt improviseren en bent flexibel. 

 
 
Functieniveau 

- MBO+ werk- en denkniveau. 
  
 
De Productieleider/Meewerkend Voornam voert bovengenoemde werkzaamheden uit. Deze 
werkzaamheden kunnen plaatsvinden in diverse vestigingen van LFT Coating industrie.  
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Functieomschrijving Administratief Medewerker 
Versie: 23 april 2017 
 

 
De Administratief Medewerker voert (financieel) administratieve werkzaamheden uit en overige 
kantoorwerkzaamheden. De Algemeen Administratief medewerker wordt aangestuurd door de 
Algemeen Directeur.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

- Invoeren van de financiële administratie in Exact; 
- Bestellingen doen en inkoopfacturen controleren; 
- Factureren en debiteurenbeheer; 
- Urenregistratie inclusief verzuimregistratie; 
- Bijhouden van de RI&E; 
- Opzetten en verwerken van overige administratieve gegevens; 
- Overige kantoorwerkzaamheden zoals het ontvangen van bezoek, aannemen van de telefoon, 

beantwoorden van email en archiveren.  
 
Competenties 

- Je hebt respect voor je collega’s, leidinggevende, klanten en leveranciers.  
- Je bent een teamplayer: je stelt je flexibel op en helpt een ander, gevraagd of ongevraagd. 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel: je werkt hard en netjes en zorgt ervoor dat je 

werk goed gedaan wordt.  
- Je bent stressbestendig en werkt zeer nauwkeurig.  
- Je bent representatief, klantvriendelijk en dienstverlenend ingesteld. 
- Je kunt zelfstandig werken.  

 
 
Functieniveau 

- MBO   
 
De genoemde werkzaamheden kunnen plaatsvinden in diverse vestigingen van LFT Coating industrie.  
 


