FUNCTIE WERKVOORBEREIDER
Vacature nr. -1805
Vakgebied Werktuigbouwkunde
Niveau MBO
Dienstverband Fulltime
Regio Zuid-Holland
Branche Techniek
De opdrachtgever
Voor een relatie in de omgeving van Rotterdam zijn we op zoek naar een meewerkend
werkvoorbereider.
De klant is actief in de scheepvaart en werkt met groot materieel aan het laden en lossen van
containerschepen.
Functieomschrijving
De persoon die we zoeken zal zich bezighouden met de volgende werkzaamheden:
- In overleg met de onderhoudsmanagers, engineering en voormannen opstellen van
onderhoudsplannen, gericht op verhoging van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het
equipement.
- In overleg met de voorman maken van dag- en weekplanningen.
- De Voorbereiding van onderhouds-, revisie-, en reparatiewerkzaamheden.
- Het zorg dragen voor afstemming van planning van onderhoudswerkzaamheden en werkzaamheden
die voortvloeien uit investeringen.
- Het maken van afspraken met derden binnen de raamcontracten.
- Verantwoordelijk zijn voor het tijdelijk aanwezig zijn van materialen en beschikbaar equipement.
- Het opstellen/verzorgen van werkvergunningen en taak risico analyse.
- Het opstellen van rapportages.
- Het analyseren van uitgevoerde werkzaamheden.
- Het (laten) verzorgen van de administratieve verwerking van de onderhoudswerkzaamheden.d
- Het ondersteunen en assisteren van collega werkvoorbereiders bij terminal overschrijdende
werkzaamheden.
Om de werkzaamheden uit te voeren verwachten we het volgende van je:
- Je hebt minimaal MBO-4 werk- en denkniveau.
- Je bent in het bezit van VCA-VOL
- Je kunt werktekeningen, schema's etc. lezen en interpreteren.
- Je hebt kennis op het gebied van veiligheid, arbo, equipement en (geautomatiseerde) systemen.
- Je bent taalvaardig in het Engels en Duits
- Je bezit logistieke en sociale vaardigheden
- Je bent je ervan bewust dat je fungeert als een spin in het web, voor het voor informatie en het maken

van afspraken.
De houding die van je wordt verwacht:
- Je bent gericht op de samenwerking met de meewerkend voorman, op basis van gelijkwaardigheid.
- Je kunt klant-leverancier denken.
- Je denkt afdelingsoverschrijdend.
- Je kunt mentaal schakelen en afwisselend concentreren op verschillende werkzaamheden en vragen,
doch ook je grenzen hierin stellen.
- Je staat open voor veranderende omstandigheden en kunt hier rekening mee houden bij het uitvoeren
van je werkzaamheden.
Interesse?
Neem telefonisch contact op met FocusTec 071-4021974
of mail naar info@focustec.nl o.v.v. functie en vacaturenummer.

