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Doel: Uitvoeren van handmatige werkzaamheden aan productie- of in-/verpaklijnen. 

Niveau 

Kenmerk 
Typering A Typering B 

Algemeen 

- enkelvoudige handmatige handelingen, repeterend 

- enkele productie- of paklijnen 

- diverse enkelvoudige en/of samengestelde handmatige handelingen 

- inzetbaar op alle productie- of paklijnen  

- + coördinatierol aan een standalone band/lijn met kleinere volumes 

(kleinpak-, snij-, wasmachines)  

- handmatige werkzaamheden in de productie omvatten ontvangst, sorteren, vullen, snijden, mengen, wassen, centrifugeren, wegen, portioneren, 

samenstellen, deponeren 

Productiewerkzaamheden 

- uitvoeren van een deel van de handmatige werkzaamheden  

- bevoorraden van machines, banden, lijnen 

- handmatig in-/om-/verpakken en in juiste positie aanbrengen van etiketten 

- gereedzetten van verpakt product, palletiseren 

- controleren producten en verwijderen slechte kwaliteit 

- signaleren van verstoringen en assisteren bij het oplossen 

- uitvoeren van alle voorkomende handmatige werkzaamheden 

- bevoorraden van machines, banden, lijnen 

- handmatig in/om/verpakken en in juiste positie aanbrengen van etiketten 

- gereedzetten van verpakt product, palletiseren 

- controleren producten en verwijderen slechte kwaliteit 

- signaleren en oplossen van verstoringen 

- + controleren van de werkzaamheden aan de band, operationeel 

aansturen van werkzaamheden van enkele medewerkers, band-/lijnverant-

woordelijke 

Productie-informatie - registreren van productiegegevens - registreren, controleren en corrigeren van productiegegevens 

Optimalisatie - niet van toepassing - doen van suggesties ten aanzien optimalisatie van werkprocessen 

Nageleefde voorschriften 

- naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures o.h.g.v. veiligheid en 

milieu en orde en netheid 

- schoonhouden van werkomgeving 

- signaleren en melden van onveilige situaties 

- naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures o.h.g.v. veiligheid en 

milieu en orde en netheid 

- (laten) schoonhouden van werkomgeving 

- signaleren, melden en oplossen van onveilige situaties 

Kaders 
- werkt onder directe aansturing en voert werkzaamheden strikt volgens de 

opdracht uit  

- werkt zelfstandig en handelt foutmeldingen en verschillen af. Leiding is 

bereikbaar 
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Niveau 

Kenmerk 
Typering A Typering B 

Communicatie 
- uitwisselen van informatie met collega’s en leidinggevende - geven van uitleg en instructies aan medewerkers  

- overleggen met leidinggevende over uitvoering, voortgang, afwijkingen 

Referentiefunctie - Productiemedewerker A  

 

In een NOK/functiereeks worden alleen de onderscheidende kenmerken beschreven, zodat de niveauverschillen in deze reeks herkenbaar worden. Het hogere niveau veronderstelt tevens 

beheersing en/of uitvoering van het voorgaande niveau.  


