
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is een zelfstandige vliegtuigonderhoudsorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
in opdracht uitvoeren van het onderhoud van de KLM Cityhopper vloot en vliegtuigen van andere klanten. RJC is 
één van de drie grootste MRO’s voor onderhoud aan Embraer-vliegtuigen wereldwijd. Het is een professionele 
organisatie welke door de specifieke cultuur een gewaardeerd onderdeel is binnen de AF/KLM groep. Bij het RJC 
werken ca. 260 medewerkers. Er wordt enthousiast en op betrokken wijze samen gewerkt. Daarnaast is het RJC 
een groeiend en modern bedrijf waar veel wordt geïnvesteerd in innovatieve technologieën. Voor de afdeling 
Vliegtuigonderhoud zijn wij per direct op zoek naar: 
 

 

VLIEGTUIGONDERHOUDSMONTEUR CAT A (1e monteur) 
 
 

Wat ga je doen? 
Als vliegtuigonderhoudsmonteur word je onder andere verantwoordelijk voor het volgende:  

 Onderhouden en vrijgeven van vliegtuigen op het platform, in de hangaar en op buitenstations. 

 Uitvoeren van inspecties, reparaties, modificaties, onder toezicht van grondwerktuigkundige (GWK).  

 Overleggen met GWK bij verstoringen bij de voortgang van de werkzaamheden.  

 Volgens de voorschriften administreren van de uitgevoerde werkzaamheden.  

 Op ad-hoc basis uitvoeren van (spoed) reparaties en/of inspecties in het buitenland 

 De werkzaamheden worden in ploegendiensten (24/7) verricht.  

 
Wie zoeken wij? 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding vliegtuigtechniek op MBO 3 of 4 niveau.  

 Monteurs met relevante werkervaring en in het bezit van EASA Part 66 certificaten – Cat A of B1 of B2 (is 
een pré). 

 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 proactieve houding en een flexibele instelling.  

 Je bent stressbestendig en gericht op samenwerking. 

 Je beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, beheersing van de Nederlandse taal is een pré.  

 Je hebt kennis van de EASA wet- en regelgeving. 

 Je hebt computervaardigheden en maakt gebruik van mobile devices (o.a. I Pad). 

 Je bent in bezit van rijbewijs B. 
 
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, zeer comfortabele werkkleding en een 
Cat A type training. MBO 4 opgeleiden kunnen vervolgens in aanmerking komen voor een initiële type training en 
doorstroom naar Grondwerktuigkundige (GWK). 
 
Wij bieden je uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie van Monteur Cat A is 
ingeschaald in schaal G08. De salarisindicatie voor deze functie is een basis salaris tussen €2.037 en €3.443, een 
en ander afhankelijk van de EASA ervaringseis, beschikbaarheid van de vereiste Part 66 certificaten en een 
interne Cat A type training. In aanvulling op dit basis maandsalaris ontvang je een onregelmatigheidstoeslag, een 
eindejaarsuitkering, een jaarlijkse winstdeling, jaarlijkse vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en vliegreizen tegen 
gereduceerd tarief op KLM/KLC vluchten volgens beschikbaarheid. We bieden je ook opleidingsmogelijkheden 
voor trainingen voor persoonlijke groei en ontwikkeling.  
 
 



 

 

               
   
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hans van Oel, Team Manager, tel. 06-
53597731.  
 
Heb je interesse? 
Mocht bovenstaand profiel je aanspreken dan ontvangen wij graag jouw reactie uiterlijk 1 november 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. 
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