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 zorgt de afdeling Vliegtuigonderhoud voor uitvoering van zowel gepland als ongepland onderhoud
in de hangaar op de lijn en in de shops.
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.

VLIEGTUIGONDERHOUDSMONTEUR C (+Cat A)
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van vliegtuigen op het platform, in de hangaar en op buitenstations.
Je voert inspecties, reparaties en modificaties uit onder toezicht van een grondwerktuigkundige (GWK). Bij
verstoringen overleg je met de GWK in de voortgang van de werkzaamheden. Je administreert de uitgevoerde
werkzaamheden volgens de voorschriften.
Het betreft een functie die in ploegendiensten (24/7) wordt verricht.
Wie zoeken wij?
Je beschikt over een afgeronde opleiding vliegtuigtechniek op MBO 3 of 4 niveau. Je hebt kennis van de EASA wet
en regelgeving. Je hebt ervaring opgedaan in de vliegtuigtechniek en beschikt bij voorkeur over Part 66
certificaten, voldoende om Cat A monteur te worden. Je beschikt over goede communicatieve en sociale
vaardigheden en bent klantgericht. 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. Je hebt
computervaardigheden en maakt gebruik van mobile devices (o.a. I Pad). Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Verder herken je jezelf in de volgende competenties:
Stressbestendig, flexibiliteit, initiatief, werken in teamverband, effectief communiceren.
Wat bieden wij?
Je komt te werken in een dynamisch bedrijf dat volop in ontwikkeling is. Een inspirerende werkomgeving op
Schiphol-Centrum, in de Hangaar en ad-hoc dienstreizen naar buitenstations 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. Je krijgt een persoonlijke IPad en zeer comfortabele werkkleding. Je
krijgt een typetraining en daarnaast zijn er opleidingsmogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.
Wij bieden je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Are you ready for take-off?
Ben je enthousiast en denk je geschikt te zijn voor de functie van Vliegtuigonderhoudsmonteur bĳ RJC? We zien je
sollicitatie inclusief CV en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt mailen naar hr-support@martinair.com. Je
ontvangt binnen 2 weken na de sluitingsdatum bericht over je sollicitatie.
Een assessment en capaciteitentest kunnen een onderdeel zijn van het selectieproces.

Sluitingsdatum
30 april 2019
Meer weten?
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hans van Oel, Team Manager,
tel. 06-53597731.

