
Algemene functiebeschrijving van de functiegroep: NATUURSTEENBEWERKING 
 

Functiebeschrijving van de functiegroep: STEENBEWERKING 
 
Als je werkzaam bent in de functiegroep; Steenbewerking, ben je verantwoordelijk voor het 
eindresultaat, de producten en/of plaatsing hiervan. 
 
Je werkt nauwkeurig, bent 100% gemotiveerd om doelgericht te werken. Je doel is om dat 
gedeelte van jouw werkzaamheden naar tevredenheid van de klant te verrichten op een zo 
efficiënt mogelijke manier. 
 
De functie’s in deze groep zijn: 
 
NATUURSTEENBEWERKING 

1. Assistent steenbewerking / plaatsing 
2. Medewerker steenbewerking 
3. Allround steenbewerking 
4. Steenhouwer 
5. Machine-operator 
6. A) Monteur Plaatsing  Buiten B) Monteur plaatsing Binnen 

 
Het kan zijn dat 2 functies gecombineerd worden in 1 functie. Bijvoorbeeld de steenhouwer 
die als Monteur plaatsing de deur uit gaat, of de Medewerker natuursteen die voor 1 
machine als Machine operator fungeert. 
 
De functies 1 t/m 4, Bevatten met name: 
Het zagen, polijsten/schuren, boren/frezen, beletteren en assembleren/lijmen, 1 of 2 
onderdelen hiervan nauwkeurig behartigen volgens planning van de productieleider. 
 
TOELICHTING OP DE FUNCTIES 
Nr. 1 Assisteert hierbij of wordt bijgestaan door nr. 2, 3 of 4. 
Nr. 2 Kan zelfstandig eenvoudige werkstukken bewerken en vraagt hulp aan de 
productieleider indien nodig. 
Nr. 3 Kan zelfstandig complexere werkstukken bewerken door het combineren van 
verschillende bewerkingen. 
Nr. 4 Kan werken als 3 maar bedenkt ook oplossingen. 
Nr. 5 Beoordeelt visueel de kwaliteit van de te bewerken platen, transporteert, monteert 
hulpstukken, stelt meerdere machines in, controleert de werking en zorgt voor (dagelijks) 
onderhoud. 
Nr. 6 Kan (t.z.t.) zelfstandig natuursteenproducten laden en stellen en afronden. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING STEENBEWERKING;  
 
Volgens tekening een plaat steen zo bewerken dat het eruit gaat zien zoals op tekening 
gevraagd wordt. 
Je werkt exact volgens de maten van de tekening. Bij onduidelijkheden geef je de tekening 
met de vraag retour aan de productieleider. Eigen initiatief op de maatvoering en afwerking  
is niet van toepassing. Dit is de keuze van de klant. 



Algemene functiebeschrijving van de functiegroep: NATUURSTEENBEWERKING 
 

Indien je je werkzaamheden af kan ronden, teken je de werkbon af met jouw naam. Door 
het vermelden van je naam geef je aan dat je jezelf hebt gecontroleerd en hebt voldaan aan 
de beschrijving van jouw functie met bovengenoemde punten. 
 
De competenties die nodig zijn voor deze functie:  

1. Nauwkeurig werken, door goed de werkbon te lezen, de maatvoering zorgvuldig over te 
nemen in de machines en op de producten. 

2. Gevoel voor maatvoering. Maak een visuele voorstelling van het geen je moet gaan maken. 
3. Technisch inzicht, zodat storingen gehoord of gezien worden en door regelmatig klein 

onderhoud, voorkomen worden. 
4. Voor functie nr.5  dien je te kunnen werken met de software Autocat en heb je het overzicht 

om meerdere machines tegelijk te laten draaien. 
5. Voor de functie 6  is zelfstandig werken een vereiste. Je bent communicatief naar de klanten 

toe en neemt eigen initiatief. Bij afwijkende omstandigheden op locatie, communiceer je dit 
met de planner. Je draagt verantwoording voor de producten die je meeneemt en verwerkt. 

 
Algemene info: 

 De werktijden zijn i.p. van ma. Tm do. van 7.30 – 16.45 uur en vrijdags van 7.30-15.00 
uur. We houden graag rekening met jouw gezin. In de buitendienst vertrek je soms 
om 6.00 uur naar het werk. 

 Je hebt maar weinig reistijd naar je werk, want alle reistijd vanaf de zaak wordt door 
betaald.  

 We houden van gezelligheid en komen minstens 2 x per jaar bij elkaar met partners. 
 Collega’s leiden jou graag op om het vak te leren. Niet voor niets hebben wij al een 

automonteur, banketbakker, metselaar en interieurbouwer vakkundig aan het werk. 
 Je komt te werken in een platte organisatie. Juist die eigen verantwoordelijkheid 

maakt het boeiend om bij Harder te werken.   
 De verloning en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn prima geregeld in de cao 

Afbouw. Als Harder winst maakt, wordt er winstuitkering voldaan. 
 
Solliciteren doe je bij voorkeur per mail. Door een motivatie-brief te sturen met een CV. 
Natuurlijk kun je ook op afspraak langskomen, om alvast een indruk te krijgen. 
Graag tot ziens: Harder Hoogkarspel BV, Zuiderwijzend 1, 1616 LH HOOGKARSPEL 
                             Ketie@hardernatuursteen.nl - 0228563507 
 


