creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
De afdeling
De afdeling Technisch Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en beheer van
alle technische (productie) installaties op de site in Assendelft. De afdeling telt 36 technisch
specialisten, werkzaam in verschillende disciplines, zowel in dagdienst als ploegendienst. Zij zijn
verantwoordelijk voor opzet en uitvoering van het onderhoudssysteem, dragen zorg voor een
ongestoorde productievoortgang en werken aan de optimalisatie van uiteenlopende en
complexe bedrijfsinstallaties.

Werkvoorbereider/planner WTB onderhoud

1

creating better environments
De functie
Als Werkvoorbereider/Planner
• ben je in dagdienst verantwoordelijk voor de voorbereiding en planning van het preventief
onderhoud en het tijdig laten verhelpen van reparaties. Je werkt samen met een team van circa 30
medewerkers, monteurs die in dag- en ploegendienst werkzaam zijn;
• stel je met één WTB en twee E&E collega’s de preventieve jaar-, maand en weekplannen voor
onze productie-installaties op;
• bewaak je de conditie van het machinepark, onder meer met behulp van SAP/MJOP en stemt
de uitvoering van alle werkzaamheden af met klanten;
• analyseer je in teamverband storingen en het planningsproces en doe je op basis daarvan
verbetervoorstellen;
• geef je in specifieke gevallen projectmatig leiding aan monteurs en/of leveranciers voor
geclusterde onderhoudswerkpakketten;
• overleg je met collega’s van Engineering en Productie en rapporteer je aan de Teamleider
Technisch Onderhoud.

Het profiel
• Je beschikt minimaal over een afgeronde Middelbare Beroepsopleiding (niveau 4), richting
Werktuigbouwkunde (of gelijkwaardig) en hebt relevante ervaring, bij voorkeur opgedaan in een
productieomgeving;
• Je bent in staat planmatig te werken en te analyseren en hebt daarnaast een gedegen
technische kennis in pneumatiek, hydrauliek en mechanica;
• Organiseren en communiceren zijn kernbegrippen in deze functie en daar geef je op
stimulerende wijze invulling aan;
• Je zorgt voor een effectieve afwikkeling van opdrachten (afspraak is afspraak), je bent
klantgericht en daadkrachtig;
• Je hebt de ambitie om te groeien. Het volgen van opleidingen beschouw je als vanzelfsprekend;
• Kennis van de Engelse taal is een pré.

De arbeidsvoorwaarden
Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in een professionele en inspirerende organisatie,
waar met plezier en met respect voor elkaar wordt gewerkt.
De salarisindicatie voor deze functie is € 3.350,00 bruto per maand. Daarnaast biedt Forbo
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden wij jou de mogelijkheid opleidingen te
volgen in je vakgebied.
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