
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvoorbereider 
 
Bij Fokker Techniek draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen 
om vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht! 
 
Als Global Independent Aerospace Service Provider creëert Fokker Techniek op maat gemaakte 
oplossingen voor regionale, commerciële, VIP en special mission (militaire) vliegtuigen. Wij 
ontwikkelen, onderhouden, repareren, upgraden en leveren hoogwaardige oplossingen voor 
deze nieuwste generatie vliegtuigen. Fokker Techniek biedt hierbij engineering en modificatie 
aan, en onderscheid zich door de expertise in VIP Completions en special missions. De unieke 
combinatie van OEM (Original Equipment Manufacturer) expertise en opgedane expertise op het 
vlak van VIP Completions en militaire conversie maakt Fokker Techniek een unieke partner 
binnen de luchtvaartindustrie.  
 
Wat ga je doen 
 
De belangrijkste uitdaging in deze rol is het omzetten van projecten, in technische uitvoerbare 
werkpakketten zodat jouw collega’s in staat zijn om met de benoemde middelen, materialen en 
instructies effectief en efficiënt te kunnen werken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 
opstellen, bewaken en bijstellen van het projectplan en planning zodat er steeds een duidelijk 
beeld bestaat van de status van het project. 
 
Ook onderhoudt je dagelijks contact met je collega’s van Productie voor het achterhalen van de 
status van projecten en uit te voeren onderhoud. Je hebt contact met de afdelingen Inkoop en 
Logistiek, gericht op het informeren over inkooporders en het initiëren van uitbestedingen bij 
specialistische bewerkingen aan componenten. Onderhoudt dagelijks contact met de Project 
Manager voor het bespreken van de voortgang. En je hebt contact met de klant bij technisch-
inhoudelijke vragen. Uitdrukkingsvaardigheid in het Engels is van groot belang. 
 
Als werkvoorbereider lever je ook informatie voor inkooporders richting je collega’s van de 
afdeling Inkoop om tijdig over de benodigdheden voor projectuitvoering te beschikken. 
Daarnaast hou je ook de projectvoortgang in de gaten en initieer je overleggen bij calamiteiten 
die voortgang kunnen belemmeren. En ben je verantwoordelijk voor het opstellen en 
actualiseren van de projectplanning, het vertalen van projectplannen naar gestandaardiseerde 
onderhoudstaken en het bijhouden van de status hiervan.  
 
Wat vragen wij? 
 

• MBO+ werk en denkniveau; 
• Kennis van planning en kwaliteitssystemen; 

• Gedegen kennis van projectmanagement en ervaring met plannen en logistieke 
processen; 

• Kennis van vliegtuigonderhoudsprocessen en bijbehorende documentatie is een sterke 
pré; 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat ook belangrijk is 
 

• Een sterke focus op en ervaring met kostenbeheer; 
• Streven naar een continue verbetering; 
• Het voortdurend streven naar standaardisering en flexibilisering. 
• Het hanteren van flexibele werktijden i.v.m. het tijdig op kunnen leveren van betreffende 

werkpakketten. Hou ook rekening met dag/avonddiensten. 
• Het realiseren van de zelf uitdagend opgestelde doelstellingen; 

• Gedegen kennis van informatiesystemen; 
• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 
Wat zit er voor jou in 
Fokker Techniek is ambitieus richting de toekomst, net als jij. Vanzelfsprekend bieden zij een 
competitief pakket aan arbeidsvoorwaarden aan, waaronder een aantrekkelijk salaris, stevig 
pensioen, en 27 vakantie dagen + 13 ATV-dagen! 
 
Reageren?  
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, en wil je graag solliciteren? Neem dan contact op met 
onze recruiter Didier Soesman op het emailadres didier.soesman@fokkerservices.com of op het 
telefoonnummer: +31 (6) 51878728 
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