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Organisatiecontext
De functie Allround glaszetter komt voor in het glaszet-, schilders- of multifunctionele onderhoudsbedrijf.
De Allround glaszetter werkt op basis van werkopdrachten, waarbij hij/zij de precieze aanpak en
uitvoeringswijze ter plekke zelf beoordeelt en kan aanpassen. Toezicht vindt plaats op afstand, de
functiehouder schakelt zelf de voorman of uitvoerder in bij twijfels over de te volgen werkwijze. Het kan nodig
zijn, de aanvoer van materialen en hulpmiddelen zelf te regelen. De functiehouder verzorgt zelf de afstemming
van zijn/haar werkzaamheden met de opdrachtgever (de bewoner of gebruiker van het pand, dan wel de
vertegenwoordiger van de aannemer op de bouwplaats). Hij/zij ontvangt assistentie bij het tillen en verplaatsen
van glas.
De Allround glaszetter plaatst alle voorkomende soorten glas (enkele en dubbele ruiten, speciaal glas),
beglazingssystemen en glasconstructies (puien, wanden, deuren/ramen) in zowel nieuwbouw-, als
onderhoudssituaties, gebruik makend van diverse bevestiging- en verlijmingtechnieken.
Doel van de functie
U bent als Allround glaszetter verantwoordelijk voor het opleveren van duurzame en doelmatige
glasconstructies volgens afgesproken specificaties. U werkt volgens de instructies en werkmethoden het bedrijf.
Resultaatgebieden
Adviezen

Maatwerk glas
Ondergrondkwaliteit
Geplaatst glas
Afgewerkt glas
Werkomgeving
Werkinstructies
Productie-informatie

Bepaalt de meest doelgerichte aanpak van het werk. Beoordeelt, in geval van een
gegeven plan van aanpak, de geschiktheid van het plan van aanpak op grond van de
situatie ter plekke en adviseert de leidinggevende waar nodig. Maakt afspraken over
de werkuitvoering met bewoners/gebruikers.
Neemt het werk en de maten zodanig op, dat het glas bij de eerste keer snijden of
bestellen goed past, rekening houdend met kosten van materiaal en planning.
Verwijdert (isolatie)ruiten op efficiënte wijze. Bewerkt kozijnen en sponningen
zodanig voor, dat oude kitlagen helemaal verwijderd zijn en de ondergrond voldoende
vlak is.
Draagt zorg voor stabiele plaatsing van het glas, inspelend op het voorkomen van
letsel.
Werkt het glas en kozijnen/sponningen zodanig af, dat geen lekkage ontstaat. Werkt
het eindresultaat bij volgens opleveringsafspraken.
Voert materialen, gereedschappen en afval aan en af. Bouwt hulpconstructies op,
plaatst ze en breekt ze af, rekening houdend met veiligheidsrisico's.
Geeft instructies en handreikingen aan collega's, rekening houdend met het
prestatieniveau en een passende manier van communiceren.
Verzamelt en registreert productiecijfers (manuren, materialen, meer-/minderwerk).
Levert (interne) rapportages en eindkeuringsrapporten, rekening houdend met de
facturering van werkzaamheden aan klanten en de interne informatiedoeleinden.

Deskundigheid
Kennis van beglazing op MBO niveau (MBO 3).
Kennis van beglazingstechnieken en speciale beglazingssystemen of glasbewerking en kennis van wet en
regelgeving over milieu en veiligheid.
Kennis van instructies en werkmethoden van het bedrijf.
Sociale vaardigheid om effectief met klanten en collega’s te communiceren.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van rapportages.
Manuele vaardigheid voor
het uitvoeren
van beglazingswerk.
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Bezwarende werkomstandigheden
Fysiek risico door het tillen van zware voorwerpen, het werken in een inspannende houding, het hanteren van
scherpe materialen, het inademen van vuil en stof en het werken in een risicovolle werkomgeving. Hinder door
het werken onder uiteenlopende weersomstandigheden.
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