Technisch Documentalist
Ben jij op zoek naar een baan waarin je veel vrijheid krijgt om je eigen rol
vorm te geven? En ben jij technisch onderlegd en dé specialist op het gebied
van het schrijven van technische handleidingen en werkinstructies? Dan ben
jij de nieuwe Technisch Documentalist die wij zoeken!

Wat ga je doen?
Als Technisch Documentalist ben jij verantwoordelijk voor het schrijven en samenstellen van
technische handleidingen, het opstellen van onderhoudsvoorschriften en bedieningsinstructies en
het schrijven van werkinstructies. Ook zorg jij ervoor dat deze documentatie altijd up to date is!
Verder hou jij je onder andere bezig met:
•

Verzamelen van benodigde informatie bij leveranciers en/of collega’s, analyseren van
(technische) informatie en ontwikkelen van duidelijk gestructureerde, eenvoudig
vertaalbare informatie;

•

Inventariseren en uitwerken van standaard opzetten voor gebruiksaanwijzingen /
reparatiehandleidingen, van ontwerp tot verbetering;

•

Samenstellen van handleidingen voor de eindgebruiker van de door Inther geleverde
producten;

•

Pleegt overleg met de afdelingen R&D en Productie over de werkinstructies voor
assemblage, montage en onderhoud;

•

Het correct inschatten van benodigde tijd en kosten voor het schrijven van bepaalde
documenten en bewaken van de afgegeven normen/ kaders;

•

Up-to-date houden van documentatie bij doorontwikkeling van componenten;

•

Archiveert en ordent verschillende gegevens en documentatie, zodat deze indien nodig
beschikbaar zijn;

•

Het rapporteren over voortgang, resultaten, knelpunten en bijzonderheden en het
verantwoorden van bijzonderheden en resultaten;

•

Het regelen van vertalingen voor de klanten via vertaalbureaus.
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Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Technisch documentalist kun jij zelfstandig werk en
heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel als het gaat om het inkleden van jouw eigen rol. Je
bent technisch onderlegd en weet jouw technische kennis helder over te brengen op papier. Verder
breng jij onderstaande met je mee:
•

Afgeronde technische MBO/HBO opleiding;

•

3 tot 5 jaar relevante werkervaring;

•

Kennis van Adobe Indesign en Adobe Illustrator, Solidworks PDM, Jira en Solidworks
Composer zijn een pre;

•

Affiniteit met techniek en logistiek;

•

Communicatief sterk, accuraat en gestructureerd;

•

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing
van andere talen is een pré.

Wat bieden wij jou?
Als Technisch Documentalist verdien je tussen de €2650,- en €3775,- bruto per maand, afhankelijk
van jouw kennis en ervaring. Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf in wil
ontwikkelen;

•

Een vitaliteitsbudget van €140,- netto te gebruiken voor jouw sport abonnement of sport
benodigdheden;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden met een eigen bijdrage van 5%;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team R&D
Je maakt deel uit van ons R&D team, bestaande uit 10 enthousiaste en gedreven collega’s. Samen
met je collega’s werk je aan innovatieve ontwerpen voor de inrichting van distributiecentra. Per
2018 is de R&D afdeling gevestigd in ons ultramoderne nieuwbouwpand, voorzien van de nieuwste
snufjes. Als Technisch Documentalist rapporteer je rechtstreeks aan onze CTO Mike, welke jou
tevens optimaal zal coachen.
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Al zin om deel uit te maken van Team R&D?! Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie naar
jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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