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Stukadoren/wandafwerking
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Afbouw

01.03

Positie in de organisatie
Rapporteert aan: directeur/uitvoerder/voorman
Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functiedoel
Realiseren van stucwerk (pleisteren en sierpleisteren) en restauratiewerk conform kwaliteitseisen.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Voorbereiding

- bespreken van de wensen van de klant met opdrachtgever
- vaststellen van de kwaliteit van muren, gewelven en plafonds
- bepalen van het uit te voeren stuc- en restauratiewerk, rekening houdend met
wensen opdrachtgever en technische haalbaarheid
- informeren van leidinggevende, collega’s en/of opdrachtgever over uitvoering en
bijzonderheden
- (laten) aanmaken van mengsel pleister/specie door mengen van grondstoffen en
eventueel toevoegingen met behulp van een mixer/machine
- afplakken van ramen, deuren, vloeren etc.
- plaatsen van steigers

Stuc- en restauratiewerk

-

Sierpleisteren

- aanbrengen van een voorstrijklaag op muren, gewelven en plafonds
- aanbrengen van een sierpleister (spachtelputz, rustiekputz, granol)
- nabewerken (o.a. schuren) van het sierpleister

Ornamenten

- aftekenen van de positie van ornamenten op plafonds
- opmeten en namaken van sierlijsten in diverse materialen m.b.v. meetinstrumenten
en mallen
- trekken van sierlijsten op plafonds, wanden en trektafels

Werkoplevering

- controleren van eigen werkzaamheden op vlakheid en afwerking, corrigeren indien
noodzakelijk
- opruimen/schoonmaken van de werkplek, afvoeren van restmaterialen
- opleveren van werk aan de opdrachtgever

Onderhoud gereedschap
en materialen

- uitvoeren van dagelijks onderhoud aan (hand)gereedschappen en meetinstrumenten
- op peil houden van materialenvoorraad, aangeven van benodigdheden

Verantwoord functioneren

- naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, Arbo en milieu
- signaleren en melden van onveilige situaties aan leidinggevende
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selecteren en toepassen van een passende werkwijze
bewerken van (oneffenheden in) muren, gewelven en plafonds
aanbrengen van de gewenste specielaag op muren, gewelven en plafonds
reien/gladstrijken van specie
messen van de uitgeharde laag specie
schuren/sponzen van pleister/specie
pleisteren van pleister/specie
e.e.a. met behulp van stukadoorsgereedschappen
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Werkgerelateerde bezwaren
- Uitoefenen van kracht bij het tillen en verplaatsen van materialen en materieel, mengen van grondstoffen, en bij het
aanbrengen van specie of sierpleister op muren, gewelven en plafonds.
- Eenzijdige of gedwongen houding bij het aanbrengen van specie of sierpleister op muren, gewelven en plafonds.
- Hinder van lawaai, stof, tocht en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Kans op letsel door vallen en vertillen.

Werk- en denkniveau
mbo 3/4
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