
Bijlage 1: Functieomschrijving 

Verantwoordelijkheden en taken: 

• Actieve oriëntatie op projecten waarvoor de medewerker ingepland staat; 
• Beoordeling van projectplan en de werkzaamheden; 

• Voorbereiding van apparatuur en materieel; 
• Tijdig aanwezig zijn op locatie; 
• Beoordeling situatie ter plekke met betrekking tot de tijdige en volledige 

uitvoerbaarheid van de opdracht. Eventueel te verwachten problemen direct 
bespreken met de PL; 

• Overleg met PL over eventuele aanvullende acties; 
• Contact met opdrachtgever. Middels positieve en onderbouwde toelichting op 
aanpak en werkzaamheden; 

• Coördinatie veldwerkzaamheden ter plekke, indien van toepassing en 
afgesproken met projectleider; 

• Werkzaamheden uitvoeren volgens projectplan, richtlijnen en 
veiligheidsvoorschriften; 
• Controle betrouwbaarheid en vlakdekkende ingemeten data aan einde 

werkdag; 
• Zorgvuldig vastleggen veldwerkregistratie en veldwerkaantekeningen conform 

richtlijnen; 
• Binnen de toegewezen tijd uitvoeren van werkzaamheden, bij verwachte 

tijdsoverschrijdingen overleg met PL voeren; 
• Zorgvuldig beheer en onderhoud (meet-)apparatuur ten behoeve van 
veldwerk; 

• Zorg voor bedrijfsauto en alle bedrijfsmiddelen, materiaal en materieel; 
• Zorg voor persoonlijke beschermingsmiddelen/ werkkleding; 

• Uren/werk administratie; 
• Zorg voor laptop en mobiele telefoon; 
• Het begrijpen van wanneer aangenomen werk of regie werk van toepassing is. 

En weten hoe hier mee om te gaan. In overleg met de PL; 
• Bereidheid om op locatie te overnachten. 

Kwalificaties en competenties: 

• HBO-denk- en werkniveau 

• Kennis van civiel technische werken en uitvoering 
• Beschikt over de vereiste kwalificaties/ certificaten, diploma’s 

• Rijbewijs 
• Kennis van de toegepaste onderzoekstechnieken en de werking van de 
apparatuur 

• Veilig werken 
• Zorgt voor (mobiele) bereikbaarheid 

• Zelfstandigheid 

Aanvullende verantwoordelijkheden en taken: 

De senior OCE-deskundige is eindverantwoordelijk voor het CE deel binnen een 
project/opdracht met in acht neming van de bevoegdheden conform de WSCS-

OCE 



Meer specifiek is de senior OCE-deskundige (mede-)verantwoordelijk voor: 

• De projectvoorbereiding, projectleiding en projectcommunicatie naar alle 
betrokken partijen/organisaties; 

• Projectleiding / ondersteuning van benaderingen; 
• Uitvoeren van veldwerkzaamheden zoals vooronderzoek, detectie veldwerk, 
benaderingen rapportages etc.). 

• Het voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de overheid op het gebied 
van veiligheid, ARBO en financiële bijdragen; 

• Advisering met betrekking tot explosievenveiligheid; 
• Het bijhouden van een (persoonlijke) uren- en project administratie; 
• Het aansturen van assistent OCE-deskundigen en ingehuurde derden. 

Functie-eisen: 

- Voldoen aan ervaringseis voor diploma Senior- OCE 
- Diploma Senior -OCE-deskundige 
- Professioneel en representatief 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Integer en zorgvuldig 

- Voorbeeld voor collega’s 

 


