
 
POSITION DESCRIPTION 

 

 

Norm Onderhoudstechnieker 
 

Doel:  
Tijdens je shift, werk je aan het elektromechanisch onderhoud en 
herstellingen aan de kaaikranen of het rollend materieel 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
1) Uitvoeren van Kleine en Grote Herstellingen: 

• Vervangen Hijskabels 
• Vervangen Remplaketten en Remschijven 

• Vervangen Hydraulische Componenten 
• In- en Uitbouw Onderdelen (Nieuw of Gereviseerde) 
• Herstelling Kleine Schades (Beperkt Laswerk) 

 
2) Take 5 meevolgen / uitvoeren 

 
3) Interventie bij Pannes: 

• Oplossen van storingen 

• Planlezen 
• Lezen van fouten in de PLC (principes / niet programmeren of 

wijzigen) 
• Uitmeten Elektrische / Hydraulische Circuits 
• Andere Fout Analyses  

 
4) Standaard Onderhoud: 

• Smeerbeurten en Oliewissels 
• Inspecties van Installaties 

- Beperkt Uitmeten Elektromotoren en Drives 

- Uitlijnen van Rijwerken / Hijswerk 
- Conserveren Metaalstructuur Installaties 

- Verwijderen Corrosie 
- Schilderen 

• Assistentie Constructeurs bij Garantie- en Herstellingswerken 
• Assistentie Periodieke Keuringen 

 

5) Operationele Assistentie (ad hoc): 
• Verlenen van technische assistentie bij specifieke operationele 

handelingen  
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RAPPORTERING 
• Je rapporteert aan de Senior Technieker/Technical Supervisor 
• Er rapporteert niemand rechtstreeks aan deze functie 

 

COMMUNICATIE/CONTACT 
INTERN 

• Technisch Departement 
• Je werkt samen in een team van techniekers met je senior technieker 

en collega techniekers 

• Ops (intern, Havenarbeid), HSSE, IT 
 

EXTERN  
• Externe firma’s voor onderhoud – herstellingen – inspecties 

 

BEKWAAMHEDEN/VAARDIGHEDEN/ERVARING: 
Noodzakelijk om de vereisten van de functie uit te voeren:  
• Diploma Elektromechanica of gelijkwaardig  

• Praktijkervaring Mechanica en/of Elektronica, Hydraulica en/of PLC 
Sturingen van terminal equipment 

• Gebruik van bepaalde informatiesystemen 
• Specifieke trainingen voor de functie (Fork lift, BA5, bedienen QC, 

SC…) 

• Inzicht hebben van prioriteiten en risico’s 
• Geen hoogtevrees 

• Proactieve houding: leergierig, gemotiveerd & zin voor 
verantwoordelijkheid 

• Je volgt de geldende veiligheidsmaatregelen op de terminal op. 

• shiftwerk en weekendpermanentie vormen geen probleem 
• Teamplayer 

• Functie omvat buitenwerk 

 

LEER & CARIERREMOGELIJKHEDEN 

• Trainee/Senior onderhoudstechnieker 
• Jobgerelateerde opleidingen  

• Uitbreiden kennis van onderhoud en herstellingen aan het Terminal 
Handling Equipment 

• Projectwerk 

 
  
 


