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Stichting Jaap Eden IJsbaan 
 
Functieomschrijving: machinist 
 
Datum: mei 2019 
 
De Stichting Jaap Eden IJsbaan is een taakgerichte, flexibele organisatie; het 
takenpakket kan veranderen. 

 
 
 

De functie 

 
Een machinist heeft een verantwoordelijke functie. Enerzijds bedient hij de 
koelinstallaties voor het verzorgen van een optimale ijskwaliteit binnen economisch 
en energetisch verantwoorde criteria, anderzijds voert hij daadwerkelijk onderhoud uit 
aan de diverse installaties en heeft hij een functie in het kader van de voorlichting 
van het publiek op de ijsbaan. Dit zowel onder reguliere omstandigheden als in het 
geval van calamiteiten. 
 
Jaap Eden IJsbaan is gedurende het winterseizoen 7 dagen per week globaal 
geopend van 07.00 – 24.00 uur. De machinisten zijn ingedeeld in een 
ploegenrooster. Voor de ingedeelde ploeg is de machinist leidinggevend naar de 
organisatie van het werk en de bezoekers van het complex. Tijdens de zomerperiode 
liggen de werktijden tussen 6.30 uur – 15.00 uur. 
 
 

Plaats in de organisatie 

 
De machinist staat in de organisatie direct onder het hoofd technische dienst en 
rapporteert aan hem. 
 
Onder verantwoordelijkheid van het hoofd technische dienst werkt de machinist in 
collegiaal teamverband met de overige machinisten en medewerkers van de 
technische dienst. 
De verantwoordelijkheden en bijbehorende bevoegdheden van de machinist en de 
planning van de werkzaamheden vinden plaats in overleg met het hoofd technische 
dienst.  
 
 
In het Overleg Technische Dienst, onder leiding van het hoofd technische dienst 
en/of directie, vindt de afstemming plaats van het algemene bedrijfsbeleid. 
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Taakomschrijving 

 
Een machinist is verantwoordelijk voor: 

• de werking en het onderhoud van alle installaties en voorzieningen;  

• het verzorgen van het ijs en de bewaking van een optimale ijskwaliteit;  

• het onderhoud van de gebouwen en terreinen;  

• het initiëren en toezien op de vakkundige uitvoering van onderhoud door derden; 

• het vastleggen van zijn taken binnen de onderhoudsprogramma zowel in 
technische omvang als in financiële zin 

• het zorgvuldig uitvoeren van de formele procedures, die in collegiaal overleg zijn 
vastgesteld; 

• de bewaking van het energiegebruik; 

• de algehele netheid en orde op het terrein en in de gebouwen; 

• het oplossen van storingen; 

• het veilig werken in het algemeen en met betrekking tot de ammoniak in het 
bijzonder. Hij bewaakt de uitvoering en ziet toe op het naleven van de gestelde 
veiligheidsvoorschriften.  

• Het toezicht op de handhaving van de regels die voor alle aanwezigen op het 
terrein gelden en bij niet naleving daarvan zorgen voor de naleving van de regels. 

 
De machinist is aangewezen als ploegleider Bedrijfshulpverlening. 
 
De machinist van dienst  
De machinist vervult volgens rooster de taak van machinist van dienst. In die 
hoedanigheid is hij leidinggevend voor de organisatie van het werk en is hij eind 
verantwoordelijk voor: 

• het uitvoeren van de voortdurende functiecontroles van de technische installaties, 
inclusief de verzorging van rapportages; 

• alle overige werkzaamheden die voortkomen uit de procedures rond de opslag 
van gevaarlijke stoffen; 

• in het geval van bijzondere omstandigheden het leiding geven in het proces van 
calamiteiten bestrijding; 

• het bewaken van de veiligheid van publiek, personeel, huurders en omwonenden 
onder reguliere omstandigheden maar ook in geval van calamiteiten; 

• de dienstverlening aan het publiek. 
 
 

Leiding geven, verantwoordelijkheden en beleid 

 
Leidinggeven 
❑ de machinist geeft leiding aan zijn groep, die kan bestaan uit een 

plaatsvervangend machinist, assistent machinist, een medewerker techniek, een 
toezichthouder, een medewerker schoonmaak.  

❑ de machinist van dienst stuurt daarnaast ook de medewerkers kassa, de 
medewerker EHBO, de bewaking en andere parttimers aan bij de uitvoering van 
hun taken.
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Verantwoordelijkheden en beleid 
De machinist draagt als machinist van dienst alle verantwoordelijkheden voor: 

• de veiligheid van bezoekers, personeel en omgeving; 

• de handhaving van de regels; 

• de kwaliteit van het ijs; 

• de techniek. 
 
 

Kennis en opleiding 

 
Kennis 
❑ heeft een gedegen en aantoonbare kennis en ervaring van grote 

ammoniakkoelinstallaties 
❑ heeft aantoonbare ervaring met ammoniakinstallaties;  
❑ is in staat storingen aan de technische installaties op te sporen en te verhelpen; 
❑ is in staat om zowel proactief als reactief de technische installaties te beheersen;  
❑ is in staat door een proactieve houding storingen aan de installaties te 

voorkomen; 
❑ heeft aantoonbare kennis van besturingstechniek; Siemens 
❑ is vaardig met geautomatiseerde systemen (Microsoft Office pakket); 
❑ kent het bedrijfsnoodplan; 
❑ kent de vigerende milieuvergunning; 
❑ kent de vigerende gebruiksvergunning; 
❑ is op de hoogte van de geldende, wettelijke regels ten aanzien van veiligheid.  
 
Opleiding 
❑ werk- en denkniveau op MBO+ niveau ; 
❑ technische scholing voor koelmachines  
❑ BHV 
❑ Basis Veiligheid 
❑ schema en schakel technieken; 
❑ specifieke kennis van een techniek (motorvoertuigen, elektro installatie, 

koeltechniek, bouwkunde, installatie techniek); 
❑ bedrijfsveilig en bedrijfszeker werken (NEN 3140) 
❑ Voldoende Opgeleid Persoon volgens NEN 3140. 

  VCA  
 

Competenties 

 
❑ vakkundig in techniek en veiligheid; 
❑ goed in samenwerken; 
❑ gevoel voor verhoudingen; 
❑ klant en service gericht; 
❑ aandacht voor kwaliteit 
❑ goede sociale en contactuele vaardigheden; 
❑ gedrevenheid en initiatiefrijk; 
❑ hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel  
❑ visie op de ontwikkeling van de techniek; 
❑ stressbestendig 
❑ flexibel; 
❑ in staat zelfstandig problemen op te lossen; 
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❑ leiding gevende capaciteiten; 
❑ goede mondelinge communicatieve vaardigheden; 
❑ belangstelling voor sport en speciaal de schaatssport; 
❑ in staat planningen te maken en te realiseren; 
❑ in staat om werk door derden te laten offreren, aan te besteden en te begeleiden. 
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