
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is een toegewijde en operationeel hoog presterende Embraer gerichte 
onafhankelijke MRO die deel uit maakt van de AF/KL groep. Binnen deze groep zijn wij verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het Line Maintenance onderhoud aan de KLM Cityhopper vloot op Amsterdam Schiphol Airport. 
Naast deze klant voeren wij onderhoud uit voor diverse andere regionale airlines. Bij het RJC werken ca. 230 
medewerkers. Er wordt enthousiast en op betrokken wijze samengewerkt met als uitgangspunt de 5 kernwaarden; 
betrouwbaarheid, leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots.  
  
De afdeling Support & Logistics ondersteunt Aircraft Maintenance op het gebied van onder andere planning en 
engineering om binnen de afgesproken targets een veilig en kwalitatief hoogwaardig product af te leveren. Wij zijn 
op zoek naar een: 
 
 

MAINTENANCE SPECIALIST 
 
 
Wat ga je doen? 
Als Maintenance Specialist beheer je alle onderhoudsinformatie per vliegtuig en geef je advies over te plannen 
onderhoud dan wel het verhelpen van storingen op platform, hangaar en buitenstations.  
 
Als Maintenance Specialist word je onder andere verantwoordelijk voor het volgende: 

 Je bereidt technische onderhoudswerkzaamheden voor per vliegtuig en bepaalt de inzet van 4 M´s 
(Materiaal, Methode, Mensen en Middelen) 

 Je adviseert en bepaalt de prioriteitstelling van het werk of pleegt hierover overleg met de klant 
 Je analyseert actuele storingsdata (AHEAD systeem) en adviseert de klant hierover  
 Je verzamelt en beoordeelt technische gegevens 
 Je maakt workorders ten behoeve van preventief en correctief onderhoud 
 Je raadpleegt en interpreteert tekeningen, foto’s, instructies en schema’s  
 Je beantwoordt vragen en geeft technische adviezen over kort of langlopende klachten/storingen zowel op 

outstation als Schiphol 
 Je voert risicoanalyse uit en overlegt met de klant, leidinggevende en/of support engineer 
 Je wordt op regelmatige basis ingezet als Grondwerktuigkundige om zowel je bevoegdheid current te 

houden als ook de aansluiting met de operatie te behouden 
 In deze functie werk je onregelmatige diensten (24/7) 

 
Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over minimaal een MBO+ werk- en denkniveau 
 Je hebt meerdere jaren werkervaring als GWK 
 Je bent in het bezit van een part 145 B1 en/of B2 bevoegdheid 
 Je hebt kennis van EASA part M, part 145 en andere externe regelgeving 
 Goede kennis van AMOS, MS office en een radio RT license zijn een pré 
 Je bent besluitvaardig en weet anderen te overtuigen 
 Je bent in staat tot plannen en organiseren en het stellen van prioriteiten  
 Je bent communicatief vaardig, sensitief en klantgericht 
 Je bent iemand die zelfstandig kan werken, denkt in oplossingen en altijd kansen ziet 
 Je bent doel- en resultaat gericht, neemt initiatief en bent flexibel 
 Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Engelse taal 

  
Wat bieden wij? 
Je komt te werken in een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is. Jouw kantoor is in een inspirerende 
werkomgeving op Schiphol-Oost, in de hangaar die volledig gerenoveerd is en moderne faciliteiten heeft. De sfeer 
is informeel en er wordt op een constructieve manier samengewerkt. 
 



 

 

               
   
Wij bieden je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisindicatie voor deze functie ligt 
tussen €3.088 en €3.981, een en ander afhankelijk van werkervaring en opleiding.  
 
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eric van der Holst, Team Manager 
Front Office, tel. 06-51869502. 
 
Heb je interesse? 
Mocht bovenstaand profiel je aanspreken dan verzoeken wij jou zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk 2 augustus 
2019. E-mail je CV en beargumenteer in je motivatiebrief waarom jij denkt aan het gevraagde profiel te voldoen 
onder vermelding van de vacaturenaam aan hr-support@martinair.com.  


