
 
 

POSITION DESCRIPTION 

 

Technical Supervisor 
 

 
 

DOEL 
 

- Als Technisch Supervisor coach & stuur je verschillende teams van 
onderhoudstechnici, die op hun beurt instaan voor de onderhouds- 
& herstellingswerken aan het machinepark (containerterminal 

handling equipment) 
- Je bepaalt de prioriteiten voor het uit te voeren werk en stuurt bij 

waar nodig, in overleg met de planner/werkvoorbereider 
- Je behoudt een goed overzicht van de onderhoudstaken en voorziet 

in de nodige administratieve opvolging en afhandeling. 

 

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Coachende rol 
 

• Coachen en ondersteunen van technici op de werkvloer en bijstaan bij 
technische vragen (kennis delen, bijsturen, beslissingen nemen) 

• Kwaliteitscontroles uitvoeren op de vloer alsook de navolging van de 

veiligheidsrichtlijnen  
• Opvolging van de teams (individuele gesprekken) en voeren 

evaluatiegesprekken of bijsturingen waar nodig 
• Opleidingsnoden van de teams in samenspraak met de Maintenance 

Manager in kaart brengen 
 
Technische opvolging & voorbereiding 

 
• Voorbereiden van het uit te voeren onderhouds/herstellingswerk 

volgens de werkplanning, in overleg  
• Voorbereiden van de ploegopstart en een overzicht behouden van de 

nog openstaande / afgeronde taken 

• Uit dienst tijd van de machines tot een min beperken en de 
betrouwbaarheid machines garanderen om vlotte operaties te 

garanderen 
• Op basis van beschikbaarheid van materiaal en materieel, 

werkzaamheden prioritiseren, rekening houdend met de input van de 

technische planning en kennis van teams.  
• Opmaken van werkinstructies, procedures, voorbereiden van toolboxen 
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• Systeemtechnisch (intern onderhoudssysteem IFS) opvolgen, 

werkorders creëren, checklijsten nakijken, goedkeuren of 
terugkoppelen van gedane herstellingen  

• Nauw overleg en samenwerking met de technische, operationele en 
veiligheidsdienst  
… 

 

 

QUALIFICATIES/VEREIST PROFIEL 
 

KENNEN/KUNNEN 
• Werkevaring (+- 10jaar), enkele jaren ervaring in het aansturen van 

medewerkers (leiding geven)  
• Ervaring in de branche/haven is een sterk pluspunt. Zoniet in een 

gelijkaardige omgeving gewerkt hebben 

(onderhoud/herstelling/operationele omgeving) 
• Kennisniveau bachelor Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring 

• Basis PLC / netwerken (asibus/profibus) 
• Goede kennis Nl / Engels 

• Administratief onderbouwd en ordelijk 
• Computervaardig / courante office programma’s 
 

 
PERSOONSKENMERKEN 

 
• Intersse om nieuwe dingen bij te leren, vooral interesse in nieuwe 

technologieën en automatisatie 

• Geen 9-5 mentaliteit 
• Teamplayer 

• Prioriteiten stellen, beslissingen nemen en deze communiceren 
• Verantwoordelijkheid nemen 
• Aansturen & coachen van medewerkers  

• De nodige empathie (inleven in de situatie) / ondersteuning kunnen 
bieden aan de teams waar nodig 

• Handelend volgens de bedrijfswaarden en veiligheid hoog in het 
vaandel dragen 

• Flexibiliteit (naar mindset en werkregime). Werken in V/L/D regime 

met weekend standby 
 

 

ROL IN DE ORGANISTIE 
 
• Rapporteert aan de Maintenance Manager 

• Stuurt verschillende onderhoudsteams aan 
 

 
 

 


