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HIËRARCHISCHE POSITIE 
 

 
De operator staat voor de uitvoering van zijn functietaken onder de verantwoordelijkheid van de ploegbaas van de 
waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast staat hij onder de verantwoordelijke van de dienst Installatiebeheer. 
 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

- Voert handelingen uit zoals controles, rondes, regeling van procedureparameters, klein onderhoud, 
schoonmaken, ontvangst van leveringen, verwijdering … onder het toezicht van de ploegbaas. 
- Zorgt ervoor dat het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en energiebeleid wordt nageleefd en geeft het goede 
voorbeeld op dit vlak. 
 
 

KERNTAKEN 
 

  

 

Administratie Fiches of interventiebonnen toewijzen via de GMAO-software. 
Laboratorium Stalen van de waterinstallaties afnemen. 
Logistiek Chemische behandelingsproducten ontvangen en uitladen. 

Laden en lossen. 
Fabriek – Afvalwater Ervoor zorgen dat het materiaal en de werkplek schoon zijn. 

Gangbare onderhoudstaken van het materiaal en de installaties uitvoeren. 
Het materiaal en de installaties verplaatsen. 
De installaties voor gangbare doeleinden gebruiken. 
Slib en ander afval verwijderen. 

Gezondheid/veiligheid De veiligheidsvoorschriften naleven en ervoor zorgen dat deze worden 
nageleefd. 

 
   
 

AANVULLENDE TAKEN 
 
- Ervoor zorgen dat de installaties vlot werken en er na een interventie samen met het onderhoudspersoneel voor 
zorgen dat de werkplaats weer in werking wordt gesteld. 
- De onderhoudstaken uitvoeren die aan hem kunnen worden toevertrouwd. 
- Verbeteringen voorstellen om interventies te vergemakkelijken en/of de betrouwbaarheid van de installaties 
verbeteren. 
- Kan, indien zijn leidinggevenden dit vragen, elke andere taak uitvoeren om de fabriek te doen werken, zolang 
deze overeenkomen met zijn vaardigheden. 
 
 

BLIJVENDE DOELSTELLINGEN 
 

 
- Stressbestendigheid, beschikbaarheid, reactievermogen, teamgeest, dynamische instelling, bereidheid om te 
leren. 
- Leeft de bedrijfsregels, -procedures en -voorschriften voor kwaliteit, veiligheid en milieu (KVM) voor zijn functie 
na. 
- Draagt gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen tijdens interventies. 
- Communiceert met de ploegbaas van de waterzuiveringsinstallatie indien hij afwijkingen of storingen opmerkt. 
- Stelt KVM-verbeteringsmaatregelen voor op basis van zijn ervaringen en kennis van de installaties. 
- Neemt deel aan KVM-opleidingen en bewustmakingscampagnes. 
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