
  

 

 

               
Het Regional Jet Center B.V. (RJC) is een toegewijde en operationeel hoog presterende, zelfstandige 
vliegtuigonderhoudsorganisatie die deel uit maakt van de AF/KL groep. Binnen deze groep zijn wij verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het onderhoud aan de KLM Cityhopper vloot op Amsterdam Schiphol Airport. Naast deze 
klant voeren wij onderhoud uit voor diverse andere regionale airlines. Het RJC is een groeiend en modern bedrijf 
waar veel wordt geïnvesteerd in innovatieve technologieën. Bij het RJC werken ca. 260 medewerkers. Er wordt 
enthousiast en op betrokken wijze samen gewerkt met als uitgangspunt de 5 kernwaarden; betrouwbaarheid, 
leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots.  
 
Binnen het RJC is de afdeling Vliegtuigonderhoud verantwoordelijk voor het daadwerkelijke onderhoud aan 
vliegtuigen in de hangaar en op Schiphol Centrum en aan componenten in de backshops. 
 
Heb je altijd al willen werken in de dynamische, spectaculaire en stoere omgeving van de luchtvaart? Heb je passie 
voor het vak en wil je deel uitmaken van een goed gemotiveerd, flexibel en betrokken team? Staat veiligheid bij jou 
bovenaan en ben je trots als de vliegtuigen op tijd aan onze klanten worden teruggegeven dan is deze functie 
beslist iets voor jou. 

 

Hoofd Vliegtuigonderhoud 
 

Wat ga je doen? 

 Je bent verantwoordelijk voor de afdeling vliegtuigonderhoud.  

 Conform wet- en regelgeving draag je zorg voor de uitvoering van vliegtuigonderhoud aan de vliegtuigen 
van alle klanten van het RJC. 

 Je stuurt direct 5 Team Managers aan en indirect 13 Duty Maintenance Supervisors en ca. 160 
uitvoerende medewerkers in 24/7 diensten. 

 Je bent verantwoordelijk voor een kosten concurrerende organisatie die continue innoveert om de 
dienstverlening naar klanten te optimaliseren, de medewerkers te empoweren, verder te ontwikkelen en 
zodanig de efficiëntie van de organisatie te verbeteren.  

 Er wordt gewerkt op een transparante en informele wijze waarbij elke collega zijn verantwoordelijkheid pakt 
en een stap extra zet voor de klant en het eigen team. 

 Je bent onderdeel van het management team van het RJC en zet de koers uit voor het bedrijf. Daarnaast 
ben je plaatsvervanger voor de Managing Director van het RJC. 

 Je zorgt zelfstandig voor verbeter trajecten binnen vliegtuigonderhoud die het RJC tot een competitieve 
onderhoudsorganisatie maken en daarmee klaar voor de nieuwe generatie vliegtuigen, medewerkers en 
klanten. 

 

Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over een afgeronde WO opleiding of een aantoonbaar WO denk- en werkniveau. 

 Je hebt bewezen leidinggevende kwaliteiten in grote operationele organisaties en hebt ervaring met 
verandertrajecten.  

 Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.  

 Je het veel ervaring met het creëren van draagvlak op verschillende niveaus in een organisatie en je weet 
een brug te slaan tussen de uitvoerende operatie, de ondersteunende afdelingen en het management.  

 Je bent de spil in de samenwerking en relatie met onze grootste klant KLC.  

 Daarnaast ben je wettelijk verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de wet- en regelgeving op het 
gebied van vliegtuigonderhoud (Part 145). En draag je, in samenwerking met de afdeling Safety & 
Compliance Management, bij aan zowel een veilige vloot als veilige werkomgeving.  

 Je bent in staat om te improviseren, te denken in oplossingen en mogelijkheden.  

 Je hebt een goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  

 Een technische achtergrond is een pré. 
 
 



  
Verder herken je jezelf in de volgende competenties: 
Leiderschap, overzien van bedrijfsprocessen, empowerment en delegeren, besluitvaardig, analytisch vermogen, 
overtuigingskracht, organisatiebewust en klantgericht, innoveren, ontwikkelen van mens en organisatie. 
 
Je bent eindverantwoordelijk voor 160 medewerkers van Vliegtuigonderhoud en budgetverantwoordelijk voor 
ongeveer 15 miljoen euro. 
 
Wat bieden wij? 

 Je komt te werken in een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is.  

 Een inspirerende werkomgeving op Schiphol-Centrum en in de hangaar maken het werk extra uitdagend 
en afwisselend.  

 De hangaar is volledig gerenoveerd en heeft moderne faciliteiten.  

 De sfeer is informeel en er wordt op een constructieve manier samengewerkt. 

 Wij bieden primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden die passend zijn bij de functie. 

 Je bent lid van het management team van het RJC en rapporteert rechtstreeks aan de Managing Director. 
 
Are you ready for take-off? 
Ben je enthousiast en denk je geschikt te zijn voor de functie van Hoofd vliegtuigonderhoud bĳ RJC? We zien je 
sollicitatie inclusief CV en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt reageren via de volgende link: 
https://regionaljetcenter.recruitee.com/o/hoofd-vliegtuigonderhoud. 
 
Je ontvangt binnen 2 weken na de sluitingsdatum bericht over je sollicitatie. 
Een assessment en capaciteitentest kunnen een onderdeel zijn van het selectieproces. 
 
Sluitingsdatum 
22-11-2018 
 
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marijke van der Laan, HR Manager, tel. 
06-54938202 
 
 

https://regionaljetcenter.recruitee.com/o/hoofd-vliegtuigonderhoud

