
 

 
Farm Dairy heeft een vacature voor Maintenance Planner 
 
Wat ga je doen als Maintenance Planner? 
Plannen, voorbereiden, coördineren en evalueren van het preventieve 
onderhoudsproces binnen onze moderne zuivelfabriek. Verbeteringen inzetten met 
als doel de betrouwbaarheid van de machines te vergroten.  
  
Wat zijn jouw taken als Maintenance Planner. 

• Je zorgt ervoor dat contractors ingezet en begeleidt worden en zich houden 
aan de interne veiligheids- en kwaliteitseisen. 

• Je initieert verbetervoorstellen voor alle soorten onderhoud. 

• Je bereidt de werkzaamheden voor de monteurs voor en bespreekt deze met 
de monteurs. 

• Je draagt zorg voor de juiste werkinstructies in Ultimo.  

• Je werkt nauw samen met je collega Maintenance planner en Maintenance 
engineer E&I en kan zo nodig als troubleshooter in de gehele fabriek optreden.  

• Je zorgt ervoor dat onderdelen preventief en correctief op voorraad zijn (in 

overleg met Medewerker Magazijn en Technisch Inkoop). 

• Je stelt onderhoudsinterval + inspecties vast en je onderhoudt de jaarplanning. 

• Als Maintenance planner rapporteer je aan de Maintenance Manager. 
 
Competenties waarover je zeker moet beschikken: 
Plannen en organiseren, voortgangsbewaking, delegeren, samenwerken en 
stressbestendigheid.  
 
Kwalificaties die wij vragen: 

• Technische opleiding op MBO+/HBO niveau; brede technische kennis en 
ervaring met uiteenlopende technieken.  

• Aantoonbare sturende en leidinggevende capaciteiten. 

• Kunnen samenwerken met alle niveaus in de organisatie, van operators tot 
aan het management.  

• Bezit van een VCA-Vol certificaat zijn of de bereidheid om deze te behalen. 

• Goede kennis van de Nederlandse- en Engelse taal in woord en geschrift en 
een redelijke kennis van de Duitse taal. 

• Kennis van HACCP,  IFS en ARBO regels is een pré. 

• Ten minste vijf jaar ervaring in een TD-functie; bij voorkeur in de 
zuivelindustrie of overige levensmiddelenindustrie. 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden 
  

Solliciteren naar deze functie? Mail je motivatie en CV naar 
Janny.naber@farmdairy.com 
 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: 
marko.de.vos@farmdairy.com 
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