Werkvoorbereider
Technische Dienst

Ben jij een ondernemende kandidaat die zich thuis voelt in een sterk MKB
productiebedrijf?
Lantor is volop in beweging, met korte lijnen en waar innovatie er toe doet. Als Werkvoorbereider ben je onder
meer verantwoordelijk voor:
• een optimale werking van het machinepark;
• ontwikkeling, beheer en optimaliseren van de onderhoudsplannen (correctief, preventief en predictief);
• het preventief onderhoud van ‘critical equipement’;
• het voorbereiden, inhuren en begeleiden van derden voor de uitvoering van het onderhoud;
• analyseren en evalueren van de onderhoudswerkzaamheden zodanig dat verbeteringen worden
geïmplementeerd;
• frequente storingen inzichtelijk maken en oplossingen aandragen voor het structureel voorkomen hiervan;
• fungeert als een vraagbaak voor leidinggevende en monteurs.
Je krijgt vrijheid en ruimte om zaken naar eigen inzicht aan te pakken om tot resultaten te komen. Je
rapporteert aan het Hoofd Technische Dienst.
Wat verwachten we van je?
• Afgeronde MTS/HTS opleiding richting werktuigbouwkunde;
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie binnen de procesindustrie;
• in staat om deze nieuwe functie uit te bouwen;
• in samenwerking met collega’s en derden het preventief onderhoud op een hoger plan te brengen;
• analytisch, probleemoplossend en communicatief sterk;
• kennis van de Duitse en Engelse taal;
• kennis van SAP;
• kennis van autocad is een pre.
Kenmerkend voor je werkwijze: open, communicatief, analytisch, hands-on en gericht op samenwerking.
Wat willen we je graag aanbieden:
In ruil hiervoor bieden wij jou een uitdagende en afwisselende functie in een MKB bedrijf, b2b- gerichte
organisatie met ambitie dat volop in beweging is. We zorgen uiteraard voor een gedegen inwerkperiode
waarbij je intensief kennis maakt met de organisatie, onze producten en markten. Binnen Lantor is er alle
ruimte om je te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan wederzijds succes. De primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn prima.
Heb je interesse in deze functie?
Wacht dan niet langer en solliciteer nu!
Stuur of mail je CV en motivatie: Lantor BV, Verlaat 22, Postbus 45, 3900 AA Veenendaal, t.a.v. de heer K. Abba,
HR Manager, recruitment@lantor.com, +31 (0)318 - 537 208 / +31 (0)617 - 274 631.
Enabling Performance
Lantor BV ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd hoge toegevoegde waarde producten op basis van
synthetische nonwovens (vliezen) voor technische, industriële toepassingen. Deze specialties worden onder
meer verwerkt in de kabel-, de jachtbouw-, de windmolen-, de bouw-, de verpakkings- , de luchtvaart- en de
automobielindustrie (zie: www.Lantor.com). Door intensieve samenwerking met klanten en door haar eigen
visie wordt Lantor BV als een betrouwbare en innovatieve partner gezien met sterke merknamen en een solide
imago. De bedrijfscultuur is informeel, resultaatgericht en biedt ruimte voor ondernemerschap. Lantor BV is
gevestigd te Veenendaal.

