
 
POSITION DESCRIPTION 

 
Technisch Planner / Werkvoorbereider 

 
 
 Rapporteert aan: Maintenance Manager 
 
INHOUD 
 Instaan voor een optimale planning en werkvoorbereiding met betrekking tot keuringen, 

herstellingen, garantiewerken en/of modificaties door contractors  
 Aanmaken en updaten van werkorders. 
 Administratie binnen het Technisch Departement, oa. voor werken met contractanten 

 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
 Verzamelen en controleren van afgewerkte werkorders op volledigheid en het oplijsten van de 

bemerkingen genoteerd op de werkorders in een logboek. 
 Inplannen, opvolgen en aanmelden van contractors en de bijhorende administratie verzorgen.  
 Afstemmen met het magazijn inzake de beschikbaarheid van specifieke onderdelen. 
 Overleggen met Technical Supervisors en/of Maintenance Manager inzake het bestellen van 

onderdelen en/of het inhuren van contractanten. 
 Inplannen  en opvolgen van de wettelijke en periodieke keuring van machines en installaties, en 

opvolgen keuringsrapporten. 
 Inplannen Zorgen voor de indienstname van nieuw materiaal, in overleg met onze IDPBW.  
 Bijhouden en ordenen van machinedossiers en het klasseren van checklists en werkrapporten. 
 Aanbrengen en uitwerken van verbeteringen ten aanzien van planning, administratie, onderhoud, 

milieu, veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 
 Andere administratieve taken binnen TEC. 
 Instaan voor een optimale voorbereiding en planning van: onderhouden, reparaties, 

garantiewerken, modificaties. Dit rekening houdend met de beschikbaarheid van machines, 
mensen, wisselstukken, gereedschappen en instructies 

 Actualiseren en visualiseren van de planning bij niet-geplande werkzaamheden /pannes, of bij 
gewijzigde prioriteiten 

 Voorbereiding van checklijsten, werkinstructies, onderdelen- en gereedschapslijsten. 
 

 
RAPPORTERING EN LOCATIE  
 Er rapporteert niemand rechtstreeks aan deze functie 
 De functie rapporteert aan de Maintenance Manager 
 De dimensie van de positie is lokaal 

 
WERK/BEDRIJFS-CONTACTEN 
Intern 
Medewerkers Technisch Departement voorzien van informatie omtrent ingeplande werken 
Overleg met Technisch Supervisors, administratie en de magazijn medewerkers. 
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Extern 
Leveranciers van machines, services en wisselstukken 
Contractanten bij uitvoering van onderhouds- en herstellngswerkzaamheden 
 
 
VEREISTE VAARDIGHEDEN / KWALIFICATIES  
 Opleiding in technische richting (mechanica; electromechanica) of gelijkwaardig door ervaring.  
 Werkervaring in administratie,  bij voorkeur in een technische, onderhouds- of productie 

omgeving in een administratief ondersteunende rol 
 Computer kennis: vlot met Microsoft Office, en  kennis van rapportage 
 Kennis Nederlands en Engels 
 Inzicht in planning, zich kunnen organiseren, overzicht bewaren 
 Stressbestendig 
 Analytisch inzicht, accuraat en beoordelingsvermogen om prioriteiten te kunnen onderscheiden 
 Sociaal vaardig en klantgericht: goed in omgang met collega’s van het eigen en andere 

departementen, leveranciers en contractanten 
 
 
OPLEIDINGS & CARRIERE MOGELIJKHEDEN 
 Dag en/of avondopleiding voor job relevante toepassingen. 
 Kennis API Pro Onderhoudssysteem 
Relevante volgende carrièrestappen kunnen zijn: 
 Technical Supervisor  

 
Functiebeschrijving goedgekeurd door: Datum: 
 
Werknemer –  
  
 


