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De weg naar succes begint bij Litecad
Wie is Litecad?
Litecad is een ingenieursbureau in de technische sector voor bedrijven in de (nieuwe)energie,
(petro)chemie, bouw, food & infrastructuur in het Noordoosten van Nederland. Zo’n 150 vaste,
enthousiaste medewerkers vertegenwoordigen ons op lange termijn projecten bij diverse
opdrachtgevers. Daarnaast werken wij vanuit de Litecad Campus nauw samen met onze
opdrachtgevers om studenten te voorzien van een project, stage, afstudeeronderzoek of (bij)baan
naast hun studie. Onze kantoren & Campus zijn gevestigd in Hoogeveen en Groningen.
Wat kunnen wij betekenen voor jou?
Litecad werkt nauw samen met diverse opdrachtgevers om studenten te voorzien van een project,
stage of afstudeeropdracht. Vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen willen wij jou de
mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen binnen ons netwerk. Jij bent de toekomst en
daar willen wij graag in investeren!
We zoeken een opdracht die aansluit bij jouw wensen, kwaliteiten en persoonlijke leerdoelen. Jouw
stage of afstudeeronderzoek vindt dus veelal plaats bij één van onze opdrachtgevers.
Enkele onderwerpen van eerdere opdrachten die succesvol afgerond zijn, zijn:
o
o
o
o

De betrouwbaarheid en de uptime van de centrifugale compressoren;
Het opzetten van een efficiënter voorraadbeheer;
Het ontwikkelen van een zonnepark;
De optimalisatie van het (onderhoud)proces.

Wat doen we nog meer voor jou?
De opdrachtgever biedt jou een praktijkbegeleider aan en Litecad zorgt voor begeleiding op het
gebied van jouw persoonlijke ontwikkeling, door middel van workshops, trainingen en
stageterugkomdagen met andere stagiaires. Ook heb je de mogelijkheid om je VCA-VOL certificaat te
behalen, want veilig werken staat voorop bij Litecad. Als je tijdens je stage vragen hebt over een
specifiek (technisch) onderwerp, dan kun je bij één van onze technische mentoren terecht.
Kortom, we willen ervoor zorgen dat jij alles uit je project, stage of afstudeeronderzoek haalt wat er
in zit. De weg naar succes begint bij Litecad!
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Stage & afstuderen via Litecad
Litecad Campus heeft als motto: ‘Samen werken, samen leren.’ Het delen van kennis met anderen leidt
vaak tot mooie nieuwe initiatieven. De Litecad Campus en Litecad-medewerkers maken hier samen
veelvuldig gebruik van. Vanuit maatschappelijk oogpunt ziet de Litecad Campus ook een andere
verantwoordelijkheid: kennis doorgeven middels stages. Door de samenwerking op te zoeken met
opdrachtgevers kunnen we elkaar versterken. De opdrachtgever heeft de technische kennis en de
Litecad Campus zorgt voor de praktische invulling en persoonlijke ontwikkeling.

Litecad:
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Zoekt in samenspraak met de student naar een geschikte opdracht en opdrachtgever en neemt
hierbij de eisen van de Hogeschool in acht.
Coördineert de stage tussen de student en de opdrachtgever en fungeert als contactpersoon
voor de student en de opdrachtgever.
Zorgt voor een stage of afstudeerovereenkomst (een drie-partijenovereenkomst tussen de
student, de opdrachtgever en Litecad).
Zorgt voor een marktconforme stagevergoeding en deze gaat volledig naar de student.
Heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en zorgt ervoor dat de student VCA-VOL
gecertificeerd is.
Bezoekt de student bij aanvang van de (afstudeer)stage voor een introductie waarbij
besproken wordt of alle belangrijke zaken omtrent o.a. veiligheid en verlof bekend zijn en
controleert of alle benodigdheden (zoals PBM’s en laptop) geregeld zijn.
Heeft een coachende rol bij de stage en spreekt de student regelmatig over de voortgang van
de (afstudeer)stage.
Kan een technisch mentor beschikbaar stellen aan de student als daar behoefte aan is.
Voert een tussenevaluatie en eindevaluatie uit met de student en de praktijkbegeleider. Naar
gelang van de wensen van de Hogeschool is de docent hierbij aanwezig.
Investeert in de student door het organiseren van evenementen waarin diverse thema’s, zoals
veiligheid en persoonlijke ontwikkeling, centraal staan.
Geeft de student de mogelijkheid om samen met andere studenten op de Litecad Campus in
Groningen of Hoogeveen te werken aan de stage of afstudeeropdracht (gemiddeld 1 à 2
dagen per week).
Geeft de student de mogelijkheid met medewerkers van Litecad in contact te komen op o.a.
de Litecad Campus, de personeelsbijeenkomst of in het veld.
Organiseert een dag waarop de studenten hun stage- of afstudeeronderzoek presenteren.
Daarbij zijn andere studenten, medewerkers van Litecad en eventueel de opdrachtgever
aanwezig die de student van feedback kunnen voorzien als generale repetitie voor de
eindpresentatie.

3

Wist je dat Litecad….?
o

Een Ingenieursbureau in de technische sector is?

o

gevestigd is in Groningen en Hoogeveen?

o

haar meeste opdrachtgevers heeft in Noordoost Nederland?

o

de deur voor je openzet naar start-ups tot multinationals?

o

actief is in de sectoren Energy, Chemie, Food, Infra en Bouw?

o

een groot netwerk heeft en dat dit netwerk steeds groter wordt?

o

korte lijntjes heeft met haar opdrachtgevers, medewerkers en studenten?

o

regelmatig bij je langskomt op je werkplek of stageplaats?

o

circa 150 medewerkers in dienst heeft?

o

een project, stage, bijbaan of traineeship zoekt die aansluit bij je wensen?

o

vorig jaar circa 20 studenten heeft voorzien van een project, bijbaan of stage en dat zij dit
met een goed resultaat afgerond hebben?

o

je de kans geeft om je VCA-vol certificaat te behalen?

o

een technisch mentor ter beschikking kan stellen?

o

een stagecoördinator in dienst heeft waarmee je kan sparren over je stage?

o

je de mogelijkheid biedt om één of twee dagen per week aan je opdracht te werken op de
Litecad Campus samen met andere studenten?

o

haar medewerkers en studenten centraal stelt?

o

diverse evenementen organiseert waarin thema’s zoals veiligheid en persoonlijke
ontwikkeling centraal staan? (disc-training, sollicitatietraining, elevator-pitch,
presentatietechnieken)

o

je de mogelijkheid biedt om verschillende ervaringen op te doen om te ontdekken wat je
echt leuk vindt?

o

van menig is dat JIJ de toekomst bent en daarin wil investeren?
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Overzicht van voltooide stageopdrachten & afstudeeronderzoeken
o

Procesoptimalisatie conditionering
Een onderzoek bij een opdrachtgever in de foodindustrie naar de ongeplande stilstanden
binnen de conditionering en de omliggende transportsystemen. De conditioneringsruimte is
de bottleneck van het productieproces. Hier kan het product afkoelen om vervolgens op de
inpakafdeling verder verwerkt te worden. Er is een adviesrapport opgesteld met mogelijke
oplossingen om storingen te verhelpen zodat dit proces geoptimaliseerd kan worden.

o

Een efficiënter voorraadbeheer
Het ontwerpen van een voorraadbeheer systeem bij een opdrachtgever in de foodindustrie.
Omdat er geen inzicht is in de voorraden van de technische dienst en de administratie
hiervan ontbreekt is er een tool ontworpen die dit inzichtelijk maakt en waardoor de inkoop
efficiënter en effectiever gedaan kan worden.

o

Optimalisatie van het productieproces
Het in kaart brengen van het gehele productieproces bij een opdrachtgever in de
foodindustrie. De doelstelling is om deze zo in te richten dat de bezettingsgraad van de ovens
omhoog gaat en het aantal arbeidsuren voor de betreffende afdeling geminimaliseerd kan
worden. Dit met inachtneming van een aantal vaste waarden zoals de productkwaliteit en
het procesrendement van de inpaklijnen.

o

Het optimaal benutten van de aanwezige kennis en kunde
Een onderzoek naar de aanwezige kennis en kunde binnen een opdrachtgever in de
energiesector en hoe deze zo ingezet kan worden dat over de gehele waardeketen maximale
waarde gecreëerd wordt. Het onderzoek heeft strategische insteek omdat onderzocht is hoe
het bedrijf waarde kan creëren zodat het bedrijf haar concurrenten voor kan blijven.

o

Voorspelbaarheid Discovery Scope
De opdrachtgever in de energiesector wil het aantal correctieve onderhoudsklussen
verminderen. De organisatie wil dit realiseren door tijdens het preventieve onderhoud de
geconstateerde mankementen direct op te lossen. Tot op het heden worden deze
mankementen eerst gemeld en in een later stadium uitgevoerd. Een onderzoek om de
Discovery scope te reduceren en voorspelbaarder te maken.

o

Onderhoudsdienstverlening ter versterking van de strategische positie
Een onderzoek naar de wijze waarop Litecad een dienst aan kan bieden waarbij de intern
ontwikkelde FMECA Tool wordt toegepast. Deze tool biedt hulp bij het bepalen en vastleggen
van onderhoudsconcepten. Hierbij is het doel geweest om te kijken hoe een eventuele dienst
kan bijdragen aan de strategische positie van de organisatie door te kijken naar de
waardepropositie van een mogelijke dienstverlening en de strategische doelen van de
organisatie.

o

Efficiëntieverbetering van de onderhoudsafdeling
Een onderzoek naar efficiëntieverbetering van de onderhoudsafdeling door het toepassen
van een verbeterde werkstroombeheersing (o.a. door het maken van een planning en betere
afbakening van de taken) en de implementatie van een managementinformatiesysteem.
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o

Digitalisatie van het executieproces
Bij deze opdrachtgever in de energiesector zijn er 350 types onderhoud, het onderzoek is
gericht op hoe al deze verschillende soorten onderhoud het beste gedigitaliseerd kunnen
zodat de data beschikbaar gemaakt wordt middels een smartphone-app.

o

Inventariseren en optimaliseren van informatiestromen voor de introductie van Sharepoint
Een onderzoek bij een opdrachtgever in de chemie naar de mogelijkheden van Sharepoint en
het opstellen van een pakket van eisen en het maken van een pilotomgeving om
informatiestromen efficiënt te kunnen beheren.

o

Uptime en betrouwbaarheid van de centrifugale compressoren
Onbetrouwbare machines leiden tot een inefficiënt proces. Het onderzoek bij een
opdrachtgever in de energiesector is erop gericht om deze compressoren meer beschikbaar
en betrouwbaarder te maken zodat er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

o

Procesoptimalisatie Accidentally Contaminated (AC) hemelwater
Elke aardgas of aardolie locatie is ingericht met zeer strenge veiligheid en milieunormen. Elke
locatie heeft een intern drainagesysteem om verschillende stromen hemelwater te scheiden
en het risico op milieu incidenten te beheersen. Het onderzoek is gericht op het in kaart
brengen van het proces van Accidentally Contaminated (AC) hemelwater (mogelijk
verontreinigd hemelwater). Er wordt onderzocht waar tijdwinst en procesefficiency te
behalen valt.

o

Procesoptimalisatie van het tankenpark
Een onderzoek rondom de vloeistofbehandelingsinstallatie bij een opdrachtgever in de
energiesector. Nu de gaswinning wordt afgebouwd zullen ook de vloeistofstromen naar deze
installatie dalen. De vraag is hoe deze installatie, ondanks een dalende vloeistofstroom,
rendabel kan blijven draaien terwijl de kwaliteit van het exportproduct gegarandeerd blijft.
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Overzicht van voltooide projecten
o

Aanbesteding Databeheersysteem
Project in het kader van de minor Process Optimization. Voor dit project is onderzoek gedaan
naar de huidige situatie en de gewenste situatie voor een databeheersysteem bij een
opdrachtgever in de energiesector. Op basis van de gewenste situatie is er een pakket van
eisen opgesteld voor een databeheersysteem.

o

Vervuilingsprobleem oplossen
De opdrachtgever in de energiesector heeft te maken met een vervuilingsprobleem. Vanaf
Offshore locaties komt via het leidingwerk vervuiling mee naar Den Helder waar het
vervolgens gezuiverd moet worden. Onderzocht is wat het kost om een filtratiesysteem of
iets soortgelijks te runnen en wat voor het bedrijf het voordeligste is. Een investering doen in
een filtratiesysteem en de kosten doorbereken of de ongefilterde producten door te leveren,
waarbij de afnemer zelf voor een zuivering moet zorgen.

o

Het ontwikkelen van een zonnepark
In het kader van verduurzaming is onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een
zonnepark bij een opdrachtgever in de energiesector. Door het opzetten van diverse
samenwerkingen kan dit gerealiseerd worden. Er is onderzocht welke samenwerkingen
mogelijk zijn. Met bijvoorbeeld een energiemaatschappij en elektriciteitsmaatschappij om de
gewonnen energie het net in te krijgen. Hier is vanuit een bedrijfseconomische bril naar
gekeken en daarbij zijn alle bijkomende aspecten onderzocht.

o

Overtollige Stock Materials
De opdrachtgever in de energiesector heeft te maken met veel overtollige stock materials.
Dit zijn onder andere overtollige projectonderdelen en te veel bestelde goederen vanuit
maintenance. Onderzocht is hoe na decomplexen, used parts weer gekanaliseerd kunnen
worden en weer in de supply chain ingevoerd kunnen worden om overtollige stock materials
te voorkomen. Dit op een kosten neutrale wijze i.v.m. diverse eigendommen en minimale
interne facturatie.

o

Het periodieke werk voorspelbaarder maken
De opdrachtgever in de energiesector heeft een jonge organisatie, die actief bezig is met de
energietransitie (van kolencentrale naar biomassa centrale). Onderzocht is hoe de
maintenance afdeling beter gestructureerd kan worden. Het beoogde doel daarmee is het
creëren van meer focus op het produceren van energie, door het periodieke werk
voorspelbaarder te maken en uit te besteden aan een flexibele schil. Onderdelen van het
onderzoek zijn: proces improvement, lean six sigma, skill matrix, het voorspelbaar maken van
het werk (Industrie 4.0, Smart Data, World Class Maintenance) en gedragsverandering en
leiderschap.
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Ervaringsverhalen van studenten
Ervaringsverhaal van Lars
Opleiding: HBO Technische bedrijfskunde (Hogeschool Windesheim
Zwolle)

“De specialismen van de medewerkers zijn divers en vrijwel altijd
weet iemand je handige tips te geven.”
Mijn ervaring met Litecad
“Na mijn eerste opdracht via Litecad hebben wij contact behouden en heb ik in enkele gesprekken
aangegeven welke kant ik graag op zou willen in de toekomst. Uit deze gesprekken kwam een mooie
afstudeeropdracht en later zelfs een bijbaan. Litecad heeft in mijn ogen een open en betrokken
cultuur welke je goed laat weten waar je aan toe bent. Er is een goede balans tussen de informele
werksfeer en serieus werken, wat resulteert in een fijne werkomgeving waar je het beste uit jezelf
kunt halen. Ik vind de begeleiding bij Litecad fijn, ze laten je vrij en zorgen er voor dat je vrijwel alle
middelen tot je beschikking hebt om de opdracht goed af te ronden. Ook stellen ze genoeg vragen
waardoor je niet alleen jouw opdracht beter snapt, maar ook mogelijk onvoorziene problemen kunt
voorkomen. Het hebben van een extra tussenpersoon als Litecad is mij erg goed bevallen, de extra
controle bij opdrachten en het kennisnetwerk zorgen er voor dat je niet alleen je opdrachten beter
kunt maken, je leert er ook meer van. Mocht je problemen hebben of vastlopen dan kun je sparren
met medewerkers. De specialismen van de medewerkers zijn divers en vrijwel altijd weet iemand je
handige tips te geven. Al met al ben ik erg tevreden met het werken bij- en via Litecad.
De minoropdracht
Na een introductie en kennismaking met de medewerkers van Litecad heeft onze projectgroep kennis
gemaakt met de opdrachtgever, een energieleverancier. Na een uitgebreide tour in de
energiecentrale hebben wij ook kennis gemaakt met enkele medewerkers. De opdracht richtte zich op
het opzetten van een jaarplan om de maintenance afdeling te herstructureren. Na meerdere
gesprekken met de opdrachtgever hebben wij een jaarplan opgezet met een bijbehorende gapanalyse. Het doel was om de herstructurering zo optimaal mogelijk te laten verlopen, aangezien er
veel processen tegelijkertijd veranderd gingen worden.
Het afstudeeronderzoek
Mijn opdracht voor het afstuderen betreft het prefab-proces van een dienstverlener in de industrie
efficiënter en effectiever te maken. Opslagproblemen, inconsistente productie en veel processen
welke beter gestructureerd konden worden waren enkele focuspunten. Ik zou mij initieel alleen
richten op de productie van de Prefab, echter bleek verder in het onderzoek dat het inkoop- en
aanleverproces zorgde voor de meeste problemen. Mijn onderzoek was gestructureerd via de DMAIC
methodiek en richtte zich vooral op de Lean theorie. Ik moest her en der nieuwe theorie opzoeken en
daar heb ik goede tips over gekregen vanuit Litecad. Omdat de Prefab geen massaproductie is maar
meer op een job-shop lijkt kon ik enkele technieken van Lean niet gebruiken. Door te sparren met de
medewerkers van de opdrachtgever, Litecad en de docenten van Windesheim ben ik uiteindelijk tot
een mooi plan gekomen waarin staat wat er de komende jaren veranderd zal moeten worden om de
prefab veel effectiever en efficiënter te laten draaien.
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Mijn bijbaan bij Litecad (junior business consultant)
Voor deze bijbaan moest ik (bottom-up) strategische sessies voorbereiden, faciliteren en uitwerken
om het strategische plan 2020-2025 voor Litecad B.V. te concretiseren. Aan het begin wist ik nog niet
precies welke kant ik op moest om het plan tot een goed einde te brengen maar gelukkig werd ik
goed begeleid door het management team en stond de staf altijd open voor eventuele vragen welke
ik had. In totaal heb ik drie sessies gegeven om alle input van de medewerkers te krijgen. Deze sessies
waren erg leuk om te geven en hadden een informele maar ook serieuze sfeer. Hoewel ik de jongste in
de kamer was werd ik erg serieus genomen en het personeel leverde goede en bruikbare input. Na
deze sessies te geven ben ik samen met het managementteam bezig om een goed en bruikbaar
strategisch plan neer te zetten.”

Ervaringsverhaal van Niels
Opleiding: HBO Technische bedrijfskunde (Hanzehogeschool Groningen)

“Door de connecties die de organisatie heeft biedt dit ook een mooie
kans voor de toekomst.’
Mijn ervaring met Litecad
‘Doordat ik in het eerste semester een project uitgevoerd heb voor een grote energieproducent met
Litecad als tussenpartij ben ik met de organisatie in aanraking gekomen. Na deze periode bleek er een
interne opdracht te zijn bij Litecad voor mij om af te studeren. Door de goede ondersteuning die
Litecad biedt, de aard van de opdracht en de relaties met grote organisaties in de technische sectoren
was de keuze snel gemaakt. In de organisatie is veel (technische) kennis en ervaring aanwezig en
wordt er ondersteuning en flexibiliteit geboden waar dat nodig is. Dit maakt het een erg prettige en
leerzame organisatie om voor te werken. Door de connecties die de organisatie heeft biedt dit ook
een mooie kans voor de toekomst.’
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Ervaringsverhaal van Jeroen
Opleiding: HBO Technische bedrijfskunde (Hanzehogeschool Groningen)

“Het overleggen en sparren met andere studenten op de campus
zorgt echt voor een positieve boost aan je afstuderen.”
Mijn ervaring met Litecad
“Persoonlijk is Litecad mij erg goed bevallen. Ik ben bij Litecad gekomen
door het zien van een vacature op BlackBoard van de Hanzehogeschool. Litecad fungeert als
tussenpersoon tussen jou en het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat je extra ondersteuning hebt. Een ander
voordeel is dat je op de Litecad Campus in Groningen samen kunt zitten met andere studenten. Zo
kun je samen sparren en met elkaar tot betere inzichten komen. Ook geeft het natuurlijk een stukje
gezelligheid. Het grootste deel van de week zat ik op locatie bij de opdrachtgever. De donderdagen en
de vrijdagen zat ik in Groningen op de Litecad Campus. Het overleggen en sparren met andere
studenten op de campus zorgt echt voor een positieve boost aan je afstuderen. Ook kunnen de
medewerkers van Litecad je helpen en ondersteunen omdat zij de bedrijven en de medewerkers vaak
goed kennen. Al met al zou ik het zeker aanraden om via Litecad je stage, afstuderen of projecten te
gaan doen.
Het project
In het vierde jaar van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool stond een project
op de planning. Het rapport dat opgeleverd moet worden is een adviesrapport met dezelfde opzet als
het afstuderen en derdejaars stage. Het project werd uitgevoerd in een groep van vijf studenten. Wij
hebben onderzoek gedaan naar de grijze voorraad van een opdrachtgever in de energiesector.
Uiteindelijk zijn er adviezen gekomen om het registratieproces te verbeteren. Op die manier kan de
grijze voorraad gereduceerd worden. Het adviesrapport en de eindpresentatie werden gewaardeerd
door de opdrachtgever en ze waren erg enthousiast.
Het afstudeeronderzoek
Via Litecad heb ik mijn afstudeerstage gedaan bij een opdrachtgever in de energiesector. Het project
had te maken met de onderhoudsprocessen. De opdrachtgever houdt zich bezig met onderhoud. Hier
komt een grote planning bij kijken. Het probleem was dat er tijdens het uitgevoerde onderhoud
discovery scope ontstond, dit is extra ongepland onderhoud. Dit zorgt voor een hoop problemen. Aan
mij was de taak om onderzoek te doen naar dit extra ongeplande onderhoud. Het doel was om de
voorspelbaarheid te verhogen en het extra ongeplande onderhoud te verlagen. Uiteindelijk zijn er
adviezen gegeven over hoe de discovery scope verlaagd kan worden. Als de adviezen betreffend de
kleppen en V-riemen opgevolgd worden kan er een reducering van 22% aan discovery scope orders
plaatsvinden. Wanneer het toekomstige extra onderzoek naar de kleppen uitgevoerd wordt, kan er
een reducering van 40% plaatsvinden. Uiteindelijk heb ik mijn afstudeerproject gepresenteerd op de
Hanzehogeschool en afgerond met een 7,5.”
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Ervaringsverhaal van Robbin
Opleiding: HBO Technische bedrijfskunde (Hanzehogeschool Groningen)

“Aan het einde van de afstudeerperiode hebben alle studenten
een presentatie gegeven. Er mensen uit het werkveld aanwezig
die nuttige feedback gaven.”
Mijn ervaring met Litecad
“Litecad had de afstudeeropdracht gezocht, dat scheelde mij zelf veel tijd. Het gesprek bij de
opdrachtgever was meer een introductie omdat er vertrouwen is dat Litecad goede mensen levert.
Dus ik werd niet hard aan de tand gevoeld en was eigenlijk al aangenomen. Ook vond ik het fijn
vooraf informatie te krijgen van Litecad over het bedrijf. De Litecad Campus zit midden in Groningen,
ideaal qua reistijd en je kan sparren met andere studenten. Aan het einde van de afstudeerperiode
hebben alle studenten een presentatie gegeven. Je ziet hoe andere studenten het doen en aan de
hand daarvan heb ik nog het nodige veranderd. Ook waren er mensen uit het werkveld aanwezig die
nuttige feedback gaven. Het was dus een goede generale repetitie.
Het project
In het vierde studiejaar van Technische bedrijfskunde moesten we met een groepje van vijf
medestudenten een project doen bij een bedrijf. Litecad had verschillende opdrachten aangeleverd
aan de Hanzehogeschool. Ons groepje mocht een project doen bij een opdrachtgever in de
energiesector. We hebben een rondleiding gekregen over de installatie en werkten twee maanden,
twee dagen per week aan de opdracht op de Litecad Campus. Wij hebben onderzoek gedaan naar
verstoppingen in de installatie en daarbij geadviseerd om andere filters te gebruiken. Daar waren
uiteraard wel kosten en risico’s aan verbonden. Dat hebben wij in kaart gebracht. Het was mooi om
dit bij een groot bedrijf te doen, daarmee krijg je inzicht in hoe ze dingen aanpakken.
Het afstudeeronderzoek
Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan over de werkstroombeheersing van het onderhoudsteam bij
een grote energieleverancier. Na de reorganisatie hadden de meeste medewerkers niet één direct
leidinggevende en werd er vanuit meerdere kanten aan de medewerkers getrokken. Ook heb ik
geadviseerd dat de data die vrijkwam bij de werkstroombeheersing verwerkt wordt in een
management informatiesysteem zodat de afdeling een goed overzicht krijgt (van bijvoorbeeld
storingen). Hiervan werd namelijk niks vastgelegd. Daardoor gebeurde het dat mensen deden wat ze
zelf leuk vonden en dat er niet gekeken werd naar storingen met de meeste prioriteit. Uit mijn
onderzoek kwam naar voren dat de manager van mening was dat het een zelfsturend team was maar
het team dacht daar anders over. Zij vonden dat de manager een planning moest maken. Om te
kijken hoe dingen veranderd konden worden heb ik mijn punten gepresenteerd en gevraagd wat zij
eraan wilden doen. Daaruit kwam verschillende scenario’s waaruit uiteindelijk één scenario is
gekozen dat nader is uitgewerkt.”
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Voorbeelden van vakantiewerk &
bijbaan
Vakantiewerk
Bij onze opdrachtgever in de food-industry ligt een mooie
uitdaging voor twee studenten om te helpen bij het
verbeteren van het onderhoudsbeheersysteem. Zij zijn
onlangs overgegaan op een nieuw
onderhoudsbeheersysteem en dit systeem is nog niet
optimaal gevuld waardoor er problemen ontstaan bij de
werkvoorbereiding. Door het niet tijdig uitvoeren van de
werkzaamheden, wordt de kans op ongeplande stilstand
vanuit technisch falen vergroot.
De opdracht heeft zowel werkvoorbereiding en
maintenance engineering kenmerken en zal met name uit
de volgende aspecten bestaan:
-

-

-

De inhoud van het nieuw geïmplementeerde
onderhoudsbeheersysteem aanvullen met
informatie uit het oude
onderhoudsbeheersysteem.
De materialen gekoppeld aan de preventieve
plannen bekijken en waar nodig de benodigde
spare parts (reserve onderdelen) aanvullen in
samenspraak met maintenance engineering.
De bill of materials van equipments (apparaten
zoals kleppen en pompen) complementeren door
enerzijds vanuit documentatie te achterhalen wat
de benodigde spare parts zijn of anderzijds contact
opnemen met leveranciers om de benodigde spare
parts te achterhalen.

Bijbaan
Binnen diverse opdrachtgevers wordt gebruik gemaakt van data-informatiesystemen om de
integriteit van de installaties te bewaken. Dit vereist een continue update van het systeem. Hiervoor
zoeken wij regelmatig studenten om dit op orde te krijgen. Voorkeur gaat uit naar iemand met kennis
van data-informatiesystemen, maar ook met kennis van andere computersystemen om de benodigde
informatie boven water te krijgen, de gegevens te verzamelen en dit op een slimme manier in het
systeem te verwerken.
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Start je carrière bij Litecad!
“Litecad zet voor jou als starter de deuren open bij
prachtige opdrachtgevers, zodat jij jezelf en de
bedrijven kunt verkennen!”
Ervaringsverhaal van jong talent Max
“Wanneer je net van school afkomt is de kans heel groot dat
je nog niet precies weet waar je wilt werken en wat je wilt
gaan doen. Om deze reden ben ik super blij dat ik mijn
carrière ben gestart bij Litecad. Ik mocht in drie jaar tijd
mooie opdrachten uitvoeren, waarbij ik mezelf en de
bedrijven kon verkennen. Door de grote diversiteit aan
opdrachten weet ik nu heel goed wat mijn sterke
competenties zijn en welk werk ik leuk vind om te doen.
In de afgelopen drie jaar heb ik bij de volgende grote
bedrijven in de keuken mogen kijken middels zeer
interessante opdrachten:
o
o
o
o
o

FrieslandCampina, Junior Maintenance Engineer
Gasunie, SAP data Engineer
Aliancys/DSM, Reliability Engineer
Bilfinger Tebodin, Rotating Equipment Engineer
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM),
Maintenance Engineer Rotating

Het mooie hiervan is dat je je carrière start onder begeleiding
van de Litecad HR-Coach.”
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Voorbeelden van startersfuncties
Junior Projectleider
De Junior Projectleider zal ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de Senior Projectleider.
De afdeling houdt zich bezig met subsidieaanvragen bij nieuwbouwprojecten. Om
aardbevingsbestendige maatregelen bij nieuwbouw te stimuleren bestaat er een subsidieregeling.
Als Junior Projectleider hou je je voornamelijk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor
een subsidieaanvraag, het klantcontact en het dossier beheer. Zo mogelijk maak je een
bouwkostenbeoordeling. Voor deze functie is het noodzakelijk dat je technische tekeningen kunt
lezen. Bouwkundige of constructieve achtergrond is een pré maar geen vereiste.
• Junior Projectleider combineert technische kennis en bewoners/opdrachtgevers begeleiding
• Bouwkundige of constructieve achtergrond is een pré
• Projectmanagement skills in ontwikkeling
• Biedt ondersteuning aan andere projectleiders en teamleider
• Goede adviesvaardigheden: persoonlijk advies geven aan opdrachtgevers over het proces
van de regeling, de regels en het toepassingsgebied
• Goede communicatievaardigheden: empathisch, kritisch, duidelijk, kan nuanceren
• Goede schriftelijke vaardigheden: het opstellen van verslagen
• Nauwkeurig en gestructureerd in dossieropbouw (e-mails, bestanden archiveren en
doorsturen naar constructeurs)
• IT kennis (Sharepoint, website, workflow, Dashboards – te ontwikkelen tijdens werkperiode)
• Inzicht in bouwproces (rollen en verantwoordelijkheden) in ontwikkeling
• Inzicht in bouwkosten / bouwkostenbeoordeling (optioneel)

Junior Strategic Asset Support Engineer
Voor een grote opdracht in de noordelijke energie-industrie zijn wij op zoek naar starters op de
arbeidsmarkt die zich bij een grote opdrachtgever bezig gaan houden met het optimaliseren en
onderhouden van het Asset Management Systeem. In overleg met Senior Maintenance & Reliability
Engineers zorg je ervoor dat het juiste onderhoud wordt bepaald en afgeroepen. Samen met je team
bepaal je hoe bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd en ben je verantwoordelijk voor het
bewaken van de standaarden. Je houdt je bezig met het verwerken van notificaties in SAP ten
behoeve van verbeteringen van de Maintenance plannen en het Asset register. Je bouwt de Asset
structuur voor nieuwe projecten en modificaties. Door monitoring op de werkorders en overleg met
het veld werk je aan een continue verbetering van de onderhoudsstrategie.
Het betreft een ontwikkeltraject voor de langere duur voor een Junior Strategic Asset Support
Engineer. Een functie waarin je als starter de gelegenheid krijgt om jezelf volop te ontwikkelen en
jouw skills als Engineer naar een hoger niveau te tillen.
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