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SAMMANFATTNING 
 

Rapporten behandlar upprättandet av rollbeskrivningar för STOMT-T, SAS Technical 

Services avdelning för planering av ”Line Maintenance” (underhåll som utförs under 

nattstopp, för att erhålla flygvärdighet).  

 

Arbetet syftar till att effektivisera verksamheten inom STOMT-T.   

Rollbeskrivningarna är även tilltänkta som hjälpmedel då ett nytt datasystem tas i bruk. 

 

Under arbetets gång har intervjuer med personalen på STOMT-T genomförts. Materialet har 

sedan analyserats i samarbete med ledningen och legat som grund för framtagna 

rollbeskrivningar.  

 

Arbetet resulterade i upprättade befattningsbeskrivningar för samtliga roller inom STOMT-T.  

För att möjliggöra mätning av effektivitet och prestation har nyckeltal inkluderats. 

Kontinuerliga uppdateringar av rollbeskrivningarna och tillämpning av relevanta nyckeltal 

rekommenderas. 

  

Om god användaracceptans erhålls och föreslagna rekommendationer tillämpas, kommer 

önskad effektivisering att uppnås. 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper describes the creation of job role descriptions for STOMT-T, SAS Technical 

Services department for planning of Line Maintenance (maintenance performed during night 

stops, in order to obtain airworthiness).  

 

The objective is to increase the efficiency of the activities within STOMT-T. 

The role descriptions are also intended as an aid when a new computer system is being taken 

into use.  

 

As work progressed, interviews with the employees of STOMT-T where performed. The 

material then was analyzed in cooperation with the management and used as the basis for 

creation of the role descriptions.   

 

The work resulted in job role descriptions for all roles within STOMT-T. In order to enable 

measurement of efficiency and performance, Key Performance Indicators (KPI) has been 

included.   

Continuous updates of the role descriptions and the use of relevant KPI is recommended.   

 

If good user acceptance is being obtained and proposed recommendations are applied, desired 

efficiency improvements will be achieved.  
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TERMINOLOGI 

 

 

AD  Airworthiness Directive  

AMC  Acceptable Means of Compliance 

AOG  Aircraft on Ground  

CDRS  Common Deviation Reporting System 

EASA  European Aviation Safety Agency 

ETA  Estimated Time of Arrival  

FAA  Federal Aviation Administration 

HIL  Hold Item List  

MD  McDonnell Douglas 

MECH  Mechanic  

MEL  Minimum Equipment List  

MOE  Maintenance Organization Exposition  

MPL  Movex Planning List 

MRO  Maintenance, Repair and Overhaul  

PCC  Production Control Center 

PRS  Production Report System  

SAS  Scandinavian Airlines  

STO  Stockholm  

STS  SAS Technical Services 

TECH  Technician  

TPW  Third Party Work  

W/O  Work Order  
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Kapitel 1 

 

INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

 

Den senaste tiden har det skett en hel del förändringar och omorganisation inom SAS 

Technical Services. Vilket har medfört viss omfördelning av befattningar, ansvar samt 

arbetsuppgifter.  

Som ett led i förändringsarbetet implementeras även ett nytt datasystem.  

 

På avdelningen för planering av ”Line Maintenance” (STOMT-T) efterfrågas 

rollbeskrivningar, som hjälpmedel för att effektivisera verksamheten. 

 

Att rollbeskrivningar finns upprättade är även väsentligt för att implementeringen av det nya 

datasystemet ska ge önskad effekt. 

 

De rekommenderas dessutom av den europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA: 

 

”Som ett hjälpmedel för kompetensbedömning rekommenderas rollbeskrivningar för varje 

roll inom organisationen.”  

 

- EASA AMC Part 145.A.30 (e)  

 

 

1.2 Syfte 

 

Att upprätta rollbeskrivningar för samtliga befattningar inom STOMT-T, innehållande tydliga 

specificeringar av ansvar och arbetsuppgifter för respektive befattning. Därigenom erhålla 

förtydligad rollfördelning.  

Med effektivisering av verksamheten på avdelningen som önskad effekt.  

 

När det nya datasystemet tas i bruk sker förändringar gällande arbetsrutiner och uppgifter.   

Tydliggörs inte nödvändiga arbetsuppgifter vid tillämpning av det nya systemet, är risken 

överhängande att gamla arbetsrutiner även i fortsättningen tillämpas. 

Systemet blir således en belastning snarare än ett steg mot förbättring 

 

Rollbeskrivningarna fyller här en viktig funktion.  

Eftersom ansvar och arbetsuppgifter för respektive roll tydligt specificeras, tillförsäkras att 

medarbetare som tillämpar rollbeskrivningarna utför nödvändigt och förväntat arbete.  

 

Beskrivningarna kommer även kunna användas som information till ny personal. Samt för att 

öka medarbetarnas kunskap om övriga befattningar på avdelningen. 
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En verksamhet med otydlig rollfördelning kan illustreras med hjälp av figur 1 nedan.  

Den horisontella axeln symboliserar specificerat arbetsområde och trianglarna tillgängliga 

resurser, i form av personal. 

 

 
Figur 1. Negativa effekter vid otydlig rollfördelning 

 
Inringade områden illustrerar negativa effekter orsakade av diffus rollfördelning. 

 

1. Nödvändiga arbetsuppgifter utelämnas 

2. Dubbelarbete – samma arbetsuppgifter utförs av flera medarbetare 

3. Överflödigt arbete – Arbetsuppgifter utanför specificerat arbetsområde utförs 

 
Huvudsyftet med de under detta examensarbete framtagna rollbeskrivningar, är således att 

uppnå ett mer idealt tillstånd inom verksamheten på STOMT-T, vilket illustreras i figur 2.  

 

 
Figur 2. Tillstånd vid tydlig rollfördelning 

 
Arbetet är här tydligt uppdelat och strukturerat. Utan förekomst av de negativa effekterna 

illustrerade i figur 1. 

 
 
1.3 Avgränsningar 

 

Detta examensarbete har begränsats till att skapa rollbeskrivningar för STOMT-T. 

 

Ett mer omfattande arbete innehållande framtagning av rollbeskrivningar för ytterligare 

avdelningar och befattningar, skulle överskrida den omfattning och tidsram som definierats i 

kursplanen för ett examensarbete på 15HP, Grundnivå 300. 
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1.4 Line Maintenance 

 

I detta avsnitt beskrivs begreppet ”Line Maintenance” och STS verksamhet inom detta 

område. 

 

 

1.4.1 Definition  

 

”Line Maintenance” är det underhåll som utförs före flygning, med avseende att säkerställa att 

flygplanet är i flygvärdigt skick. 
[1]

 

 

Underhållet utförs under nattstopp, vilka normalt brukar vara 7-8 timmar långa och genomförs 

på ramp eller i hangar. Arbetsuppgifterna är av mindre omfattande karaktär, därför används 

dockor och specialutrustning vanligtvis inte. 
[2]

 

 

Exempel på vanligt förekommande arbeten är: checkar, felsökning, komponentbyten, visuella 

inspektioner, enklare reparationer samt åtgärdande av loggboksanmärkningar.
 [1], [2]

 

 

 

1.4.2 STS Line Maintenance 
[1]

 

 

STS utför ”Line Maintenance” åt Scandinavian Airlines samt ett antal externa kunder. 

STO är en av totalt 3 STS-baser, dessutom finns 11 linjestationer med ”Line Maintenance” 

kapacitet, majoriteten av anläggningarna är belägna i Skandinavien. 

 

STS innehar både EASA Part 145 & FAA 145 godkännande för Line Maintenance.  

 

STS är certifierade att utföra underhåll på en stor mängd olika flygplanstyper, däribland 

Boeing 737, Airbus A340 och MD80.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________ 
 

[1]
 www.sastechnicalservices.com (2008-05-25) 

 

[2]
 Nygren, Tommy: MG1250 Flygplansdrift och underhåll, Västerås, MdH/TN, 2006 

http://www.sastechnicalservices.com/


4 
 

1.4.3 STOMT-T 
 

STOMT-T är STS avdelning för planering av ”Line Maintenance” produktion.  

 

Personalen på STOMT-T är stationerad på två avdelningar. Den ena benämns som 

”Långtidsplaneringen” och den andra som ”Production Control Center” (PCC). 
 

 

För närvarande finns sju olika befattningar inom STOMT-T, som en del i omorganisation 

korrigeras antalet till sex roller.  

 

STOMT-T består för närvarande av följande roller: 
[3]

 

 

 Production Planner – Dayshift Planner 

 Production Planner – Pre Planner 

 Production Planner – TPW Planner 

 Production Planner – Duty Planner 

 Production Planner – Document Control 

 Planning Coordinator 

 Material Coordinator 

 

Tilltänkta förändringar innebär att ”Planning Coordinator” även kommer tilldelas ansvar för 

resurskoordinering i form av ”Resource Manager”. 

Medan ”Material Coordinator” slås samman med ”Duty Planner”. 
[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
[3]

 Bilaga A - STOMT-T - Current Organization 

 
[4]

 Bilaga B - STOMT-T – Future Organization 
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1.5 Produktionsplanering  

 

Innan utförandet av själva flygplansunderhållet (produktionen) kan genomföras, bedrivs ett 

omfattande planeringsarbete.  

Som för STS ”Line Maintenance” produktion utförs på STOMT-T.  

 

 

1.5.1 Introduktion  

 

Produktionsplanering innefattar de aktiviteter som utförs innan genomförandet av 

underhållsarbetet. 
[5]

 

 

På STOMT-T prepareras en ”Work Pack” i vilken allt arbete som ska utföras vid kommande 

underhållstillfälle, inkluderas.  

Den är baserad på en ”Work Order” från kunden, underhållsdata- och information samt 

”Maintenance Man-hour info”.  

Tillgängligheten av nödvändiga resurser säkerställs dessutom. 
[6]

 

 

 

1.5.2 Syfte 

 

Syftet med produktionsplanering kan sammanfattas enligt följande: 

 

 “Organisationen skall ha ett system för att planera tillgängligheten av nödvändig 

personal, verktyg, utrustning, material, underhållsdata och lokaler för att tillförsäkra 

ett säkert genomförande av underhållsarbetet”
 [7]

 

 Se till att underhållsarbetet har förberetts. 
[6]

 

 Att arbetslag och skift har satts samman, samt ges nödvändig support för att kunna 

genomföra underhållet. 
[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
[5]

 Bilaga C - Input & Output to Production Planning 

 
[6]

 SAS Technical Services MOE 5.4.2 (2008-05-12) 

 
[7]

 EASA Part 145.A.47 (a) 
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1.5.3 Processen 
[6], [8]

 

 

Som första steg i produktionsplaneringsprocessen upprättas utifrån kundens ”Work Order” en 

översikt av produktionsplanen för respektive flygplan.  

Att nödvändig personal, verktyg, utrustning, material, underhållsdata, underhållsinstruktioner 

och lokaler är tillgängliga säkerställs.  

 

Är ovan beskrivna förberedelser tillfredställande, utfärdas ”jobb ID”, om inte kontaktas 

kunden.  

 

Möten arrangeras därefter, under vilka resurser följs upp och säkerställs.  

Om underhållsförberedelserna är tillfredställande justeras produktionsplanen, vilket innefattar 

säkerställning av att ”Work Order” information finns tillgänglig i produktionsplanen. Samt 

korrigering av arbetsvolymen, i enighet med ”Maintenance Man-Hour Plan”.  

 

I händelse av bristfälliga förberedelser kontaktas kunden och en alternativ lösning planeras.  

 

Oplanerat underhåll åtgärdas om möjligt. Kundens godkännande krävs innan åtgärder vidtas, 

gällande påträffade anmärkningar som ej berör planerat arbete.  

 

Kontroll görs gällande material, verktyg och utrustning. Detta ska finnas på plats i tid enligt 

överenskommelse.  

 

Innan arbetet påbörjas kontrolleras att nödvändiga instruktioner som krävs enligt kundens 

”Work Order”, finns på plats.  

 

Underhållet utförs i enlighet med underhållsdata, instruktioner, kundprocedurer och enligt 

STS MOE.  

Vid eventuella förseningar och ändringar måste kunden informeras.  

 

Underhåll som inte kan utföras senareläggs om möjligt, i samråd med kunden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
[6]

 SAS Technical Services MOE 5.4.2 (2008-05-12) 
 

[8]
 Bilaga D - Production Planning Process 
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Kapitel 2  

 

METOD 
 

 

2.1 Förstudier 

 

Den inledande fasen av arbetet ägnades åt att studera myndighetsdokument, regelverk samt 

STS egna manualer och dokument. Med avseende att säkerställa framtagning av 

rollbeskrivningarna i enighet med myndighetskrav, rekommendationer samt STS egna 

normer. 

 

Majoriteten av informationen har hämtats från nedan listade dokument:  

 

 EASA Part 145 

 AMC till Part 145 

 STS MOE 

 

Störst fokus lades på avsnitt gällande ”Line Maintenance”, produktionsplanering och 

personalkrav.  

 

För att få en bild av arbetsupplägget och erhålla kunskap om respektive befattning på 

STOMT-T, arrangerades möten med en medarbetare på respektive position. Som då fick 

redogöra för en typisk arbetsdag.  

Syftet var att vid genomförandet av intervjuerna besitta viss kunskap om rollerna, därigenom 

minska antalet oklarheter samt underlätta möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

 

2.2 Intervjuer 

 

En stor del av underlagsmaterialet insamlades under intervjuer med avdelningens 

medarbetare.  

Vid dessa tillfällen ställdes frågor gällande bl.a. ansvarsområden och arbetsuppgifter.  

Medarbetarna fick även delge sina åsikter angående upplägget av rollerna, förslag på 

förändringar och förbättringsåtgärder. 
[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
[9]

 Bilaga E – Intervjuformulär 
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För att uppnå bästa möjliga utfall, studerades ”Kvalitativa Intervjuer” 
[10]

 som förberedelse. 

I boken ges värdefull information angående bl.a. hur intervjuer bör genomföras, samt 

intervjuarens förhållningssätt.  

 

Intervjuerna utfördes med hänsyn till i Kvalitativa Intervjuer” 
[10]

 följande föreslagna råd: 

 

 Ställa enkla och tydliga frågor  

 Intervjuaren bör förhålla sig objektivt  

 Låta subjektet tala till punkt, innan eventuella följdfrågor  

 

 

2.3 Intervjuanalys 
 

Insamlade intervjusvar analyserades i samarbete med ”Planning Manager”, under detta arbete 

deltog även ”Quality Manager” som tack vare tidigare arbete med rollbeskrivningar kunde 

bistå med värdefulla synpunkter.  

 

Ett urval gjordes gällande vad som skulle innefattas i respektive rollbeskrivning.  

Detta baserades på svar erhållna vid intervjuerna, samt vid analysarbetet deltagande parters 

åsikter.  

 

 

2.4 Framtagning av rollbeskrivningar 

 

Korta och tydliga formuleringar eftersträvades, med avsikt att förenkla tillämpningen och på 

så vis öka användaracceptansen.   

 

Specifika namn på dataprogram, system etc. inkluderades inte. För att slippa uppdatera 

beskrivningarna i händelse av övergång till andra dataprogram eller system.  

 

Framtagna rollbeskrivningar granskades sedan tillsammans med ”Planning Manager” och 

”Quality Manager”, vissa ytterligare modifieringar genomfördes. 

 

Som sista steg innan etablering, fick medarbetarna på STOMT-T ta del av beskrivningarna 

och kommentera upplägget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 
[10]

 Trost, Jan: Kvalitativa Intervjuer, Tredje upplagan, Studentlitteratur, 2005, ISBN 978-91-

44-03802-5 
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Kapitel 3 

 

RESULTAT 
 

Detta examensarbete har resulterat i skapade rollbeskrivningar för samtliga befattningar inom 

STOMT-T. Nedan sammanfattas respektive roll, fullständiga rollbeskrivningar finns bifogade 

som bilagor. 

 

 

3.1 Rollbeskrivningar  

 

 Planning Coordinator – Resource Manager  

 

Övergripande resursansvar, däribland säkerställa att tillgänglig personalstyrka är 

tillräcklig för att genomföra planerat arbete.  

Arbetet innebär även bl.a. sammanställning av diverse listor och rapporter relaterade till 

planerat arbete. Samt koordinering av produktion och kundkontakt. 
[11] 

 

 Production Planner – Pre Planner  

 

Arbetar med långtidsplanering gällande SAS.  

I rollen innefattas t.ex. säkerställning av nödvändiga resurser, undersökning av 

överensstämmelse mellan planering och verkligt utfall.   

Eftersom arbetet innefattar långtidsplanering, ingår även att assistera avdelningens övriga 

medarbetare vid brådskande ärenden. 
[12] 

 

 Production Planner – Dayshift Planner  

 

Innefattar arbete relaterat till SAS. Däribland säkerställning av för planerat arbete 

nödvändiga resurser. Uppföljning av beställt material och assistans till tekniker vid 

problemlösning. 
[13]

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 
[11]

 Bilaga F - Job Role Description – Planning Coordinator 

 
[12]

 Bilaga G - Job Role Description – Pre Planner  

 
[13]

 Bilaga H - Job Role Description – Dayshift Planner 
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 Production Planner – TPW Planner 

 

Arbetet är relaterat till andra kunder än SAS.  

I detta inkluderas att säkerställa tillgängligheten av resurser nödvändiga för 

genomförandet av ”Line Maintenance” åt externa kunder. 

Dessutom innefattas förberedelser av arbetsunderlag och deltagande vid kundmöten. 
[14] 

 

 Production Planner – Document Control  

 

De huvudsakliga sysslorna inkluderade i tjänsten innebär arkivering samt kontroll av 

dokumentation som görs på STOMT-T. Med syfte att säkerställa att denna görs i 

överensstämmelse med myndighetskrav. 
[15] 

 

 Production Planner -Duty Planner  

 

Arbetet inom denna roll är relaterat till produktionen för nästkommande 3 dygn.  Och 

innebär bl.a. säkerställning av nödvändiga resurser, utrustning samt avrapportering av 

jobb.  

Då rollen är bemannad dygnet runt innefattas även hantering av externa kunder, utanför 

kontorstid. 
[16] 

 

 

Arbetet som innefattas i de olika ”Planner” rollerna innehåller stora likheter.  

Vilket kortfattat innebär säkerställning av nödvändiga resurser för att genomföra planerat 

underhåll. Samt preparering av arbetsunderlag. 

De väsentliga skillnaderna är tidsperspektivet och vilken kund arbetet riktar sig emot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 
[14]

 Bilaga I - Job Role Description – TPW Planner 

 
[15] 

Bilaga J - Job Role Description – Document Control 

 
[16] 

Bilaga K - Job Role Description – Duty Planner 
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Kapitel 4  

 

DISKUSSION 
 

 

Att medarbetarna på STOMT-T, vars arbete kommer att påverkas av rollbeskrivningarna, fick 

komma till tals och delge sina åsikter såg jag som mycket väsentligt.  

Detta kan även medföra ökad användaracceptans. 

Tack vare sin erfarenhet kan medarbetarna dessutom bistå med värdefulla förslag.  

 

Som ytterligare en åtgärd för att generera god användaracceptans tillämpades enkla och 

tydliga formuleringar i rollbeskrivningarna.  

Komplicerade beskrivningar tenderar vanligtvis att försvåra arbetet och leda till låg 

användaracceptans.  

 

Rollbeskrivningarna blir även en informationskälla medarbetarna kan nyttja för att erhålla 

bättre kunskaper om övriga roller på avdelningen.  

Därigenom ökar förståelsen för verksamheten hos varje individ, vilket medför förbättrat 

samarbete, ökad effektivitet och ett trivsammare arbetsklimat.  

 

Inkluderade nyckeltal möjliggör mätningar av effektivitet och prestation. Vilket kan nyttjas 

för att erhålla förbättringar, med ökad kundnöjdhet och ekonomiska vinningar som resultat.  

Detta fordrar dock att uppsatta nyckeltal ligger på en realistisk nivå i förhållande till 

verksamheten.   

 

Utbildningskrav har inkluderats i rollbeskrivningarna, med syfte att säkerställa att 

medarbetarna har relevant kunskap. 
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Kapitel 5 

 

SLUTSATS  
 

 

 Om god användaracceptans för upprättade rollbeskrivningar uppnås och de i rapporten 

föreslagna rekommendationerna tillämpas, uppnås önskad effektivisering av 

verksamheten. 
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Kapitel 6 

 

REKOMMENDATIONER  
 

 

 När övergången till det nya datasystemet har fulländats och systemet brukats i det 

dagliga arbetet en tid, rekommenderas avstämning av rollbeskrivningarna. 

Detta för att säkerställa överensstämmelse mellan beskrivningarna och verkligt utfall 

för respektive roll. 

 

 Rollbeskrivningarna bör även granskas årligen och uppdateras vid behov. Med syfte 

att säkerställa att beskrivningarna är aktuella, dvs. överensstämmer med för tillfället 

rådande arbetsrutiner.  

 

 Vidare rekommenderas att rollbeskrivningar upprättas för angränsande avdelningar.  

 

 Verkligt utfall bör kontinuerligt jämföras med uppsatta nyckeltal.  

Vid nämnvärda avvikelser skall ingående granskning och korrigering genomföras.  

 

 Med avseende att ständigt öka effektiviteten inom avdelningen, rekommenderas årliga 

uppgraderingar av nyckeltalen. 
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Kapitel 7 
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Bilaga A. STOMT-T - Current Organization 

  

 

 

Planning Manager 

 

Pre Planner 

 

Planning Coordinator 

 

Dayshift Planner 

 

Duty Planner 

 

TPW Planner 

 

Document Control

 

Material Coordinator

 

Långtidsplanering PCC
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Bilaga B. STOMT-T - Future Organization 

 

 

Planning Manager 

 

Pre Planner 

 

Planning Coordinator / 

Resource Manager

 

Dayshift Planner 

 

Duty Planner 

 

TPW Planner 

 

Document Control

 

Långtidsplanering PCC
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Bilaga C. Input & Output to Production Planning 

 

 

Production Planning

Performance of Maintenance

Secure: hangar, 

equipment, 

material, skill, tools

Maintenance 

man-hour info

Maintenance data 

& instructions
Work Order

Work Pack 

preparation
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Bilaga D. Production Planning Process  

 

 

 

W/O Request
Maintenance data 

& instructions 

3. Issue job ID
2. Customer 

feedback

4. Resource 

meetings

7. Adjust 

production plan

9. Check of 

material, tools & 

equipment

8. Unexpected 

maintenance

Maintenance 

man-hour info

6. Alternative 

solution

5. Satisfactory 

maintenance 

preparation?

Yes No

1. Satisfactory  

preparation?
NoYes

10. Preparation & 

handover of 

instructions 

11. Performance 

of maintenance 

12. Deferred 

maintenance
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Bilaga E. Intervjuformulär 

 

 

Intervjuformulär 

 

1. Titel? 

 

2. Avdelning?  

 

3. Till vem rapporterar du?  

 

4. Vilka dataprogram/system använder du i ditt arbete? 

 

5. Beskriv ditt ansvarsområde 

 

6. Vilka är dina arbetsuppgifter (Tasks)? (kortfattade beskrivningar av resp. task)  

 

7. Vad tycker du är positivt respektive negativt med upplägget av din befattning?  

 

8. Finns det någon/några arbetsuppgifter som du i dagsläget inte utför, men som du 

tycker borde inkluderas i din befattning? (Om ja > Vilka?) 

 

9. Finns det någon/några arbetsuppgifter som du i dagsläget utför, men som du inte 

tycker borde inkluderas i din befattning? (Om ja > Vilka?) 

 

10. *Tycker du att ni ska göra ifyllningen av N-koder, eller bör det göras på våning 1? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

*(Fråga endast vid intervjuer med Duty Planner) 
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Bilaga F. Job Role Description – Planning Coordinator 

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Planning Coordinator  / Resource  Manager  
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Secure manpower and skill vs. planned workload, 

using flowcharts 

2. Preventing of job collision 

3. Customer Contact 

4. Issue CDRS  

Tasks: 1. Chair meetings   

2. Compile the coming 24 hours production  

3. Compile the coming week’s forecast 

4. Summarize and compile the N-code list  

5. Contact person towards customers  

6. Participate in customer meetings 

7. In occurrence of  dropped jobs, plan new stops in 

cooperation with customer 

8. Visualize the production plan 

9. Ensure and enable that skill/man-hours coincides with 

planned work load  

10. Coordinate production in cooperation with Duty 

Manager, Maintenance foreman & planner 

11. Coordinate absence for production  

12. Coordinate subcontractors  

13. Coordinate in house production resources 

14. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Number of dropped jobs 

 PRS 

 Aircraft deliveries reported in time   

Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 Data planning tools  

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  
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Bilaga G. Job Role Description – Pre Planner 

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Production Planner – Pre Planner 
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Secure availability of hangar, material, tools and 

personnel necessary to perform the planned work 

2. Ensure that TECH/MECH have access to correct 

maintenance instructions  

3. Pre planning 

4. Issue CDRS 

Tasks: 1. Retrieve job information, evaluate and secure 

necessary hangar, material and skill to perform the 

planned work  

2. Order material in applicable data system  

3. Checking of the MPL list  

4. Seek technical information regarding extension of 

terms  

5. In occurrence of an adjustment to the ETA of an 

aircraft, move need date for ordered material  

6. Preventing of job collision 

7. In occurrence of  dropped jobs, plan new stops in 

cooperation with customer  

8. Prepare necessary maintenance instructions  

9. When necessary, relief other positions within the 

department  

10. Identify and sort critical tasks 

11. Filing in accordance with Part 145 

12. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Number of dropped jobs caused by planning  

 PRS  

 Material ordered in time  

 Aircraft deliveries reported in time   

Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  
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Bilaga H. Job Role Description – Dayshift Planner  

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Production Planner - Dayshift Planner   
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Secure availability of hangar, material, tools and 

personnel necessary to perform the planned work 

2. Ensure that TECH/MECH have access to correct 

maintenance instructions  

3. Secure that production receive prepared work packages 

4. Check compliance between planned leadtime and the 

real outcome  

5. Customer contact  

6. Issue CDRS 

Tasks: 1. Retrieve job information, evaluate and secure 

necessary hangar, material, tools and skill to perform 

the planned work  

2. Identify all jobs expiring within the next work pack 

3. Order material in applicable data system  

4. Check that material has been ordered and is included 

on the material list 

5. Check that ordered material and tools have arrived  

6. Identify possible work scope adjustments   

7. Create forecast list and present at production meeting  

8. Chair evening meeting and present Hand Over report  

9. In occurrence of inability to perform jobs, issue N-

codes and/or extension of term 

10. Release work scope in applicable data systems 

11. Print work scope and hand over to production 

12. Assist production in troubleshooting  

13. Hangar disposition 

14. Apply for dispensation  

15. Identify and sort critical tasks 

16. Contact with Engineering functions  

17. Filing in accordance with Part 145  

18. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Number of dropped jobs caused by planning  

 PRS  

 Material ordered in time  

 Aircraft deliveries reported in time   

Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  
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Bilaga I. Job Role Description – TPW Planner 

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Production Planner – TPW Planner  
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Secure availability of hangar, material and personnel 

necessary to perform the planned work 

2. Secure that production receive prepared work packages 

3. Check compliance between planned leadtime and the 

real outcome  

4. Reporting of costs regarding jobs for external 

customers 

5. Customer Contact  

6. Issue CDRS 

Tasks: 1. Retrieve job information, evaluate and secure 

necessary hangar, material, tools and skill to perform 

the planned work  

2. Work scope preparation 

3. Order material in applicable data system  

4. Report dropped jobs  

5. Participate in customer meetings  

6. Traffic monitoring  

7. Register component changes in applicable data system 

8. Log book surveillance  

9. Identify and sort critical tasks  

10. Contact with Engineering functions  

11. Filing in accordance with Part 145 

12. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Number of dropped jobs caused by planning  

 PRS  

 Material ordered in time  

 Aircraft deliveries reported in time   

Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  
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Bilaga J. Job Role Description – Document Control 

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Production Planner - Document Control 
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Document  control  

2. Filing in accordance with Part 145 

Tasks: 1. Check that maintenance documents contains correct 

signatures, stamps and dates  

2. Forward Mandatory Report Form 

3. Filing, sorting, copying and return of documents to 

customers in accordance with Part 145 

4. Reporting of costs regarding jobs for external 

customers 

5. Update STO Part 145 archive 

6. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Maint Record Survey 

Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  
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Bilaga K. Job Role Description – Duty Planner 

 

 

Job Role Description 

 
Role Title: Production Planner -  Duty Planner 
Organizational Unit: STOMT-T 

Reports to: Planning Manager STOMT-P 

Responsibilities: 1. Secure availability of hangar, material, tools and 

personnel necessary to perform the planned work 

2. Ensure that TECH/MECH have access to correct 

maintenance instructions  

3. Secure that production receive prepared work packages 

4. Hangar disposition  

5. Customer contact  

6. Issue CDRS 

Tasks: 1. Report performed/unperformed work scope in applicable 

data systems  

2. Manage unexpected jobs occurring at the ramp 

3. Check compliance between planned leadtime and real 

outcome  

4. Secure reporting and signing of Job Cards    

5. Monitor the Restriction List and telex regarding AD-

notes  

6. Prepare and print work scope  

7. Apply for dispensation  

8. Manage HIL, MEL and new work orders 

9. Job selection  

10. Forward Mandatory Report  

11. Release work scope in applicable data systems 

12. Issue work scope updates   

13. Manage work orders for external customers  

14. Create Maint Survey List 

15. Present jobs at production meetings  

16. Order and follow up material in applicable data system  

17. Report dropped jobs  

18. Coordinate subcontractors  

19. Production support  

20. Manage TPW during nights and weekends  

21. Contact person towards the AOG group  

22. Handling of sick and medical transports 

23. Participate in cannibalization process 

24. Prepare Handover Report to  upcoming shift   

25. Filing in accordance with Part 145   

26. Clean the work area at end of shift   

Key Performance 

Indicators:  
 Number of dropped jobs caused by planning  

 PRS  

 Material ordered in time  

 Aircraft deliveries reported in time   
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Skills/Certification:  Production Planning course  

 Production and Planning MRO Process course 

 General familiarization course for aircraft type 

 Human Factors initial training  

 Training in applicable customer’s procedures  

 

 

 

 

 
 
 


