Head of Production & Standards – AMRO
Over de functie
De Head of Production & Standards is verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende
disciplines binnen de afdeling Operations AMRO met betrekking tot bemensing en standaardisatie en
draagt zorg voor een gezond personeelsbestand binnen operations AMRO. Daarnaast is hij
verantwoordelijk voor de personeelsindeling en -planning van de productieteams, de ontwikkeling van
het personeelsbestand binnen operations AMRO en de verbetering van de standaarden en
werkmethodes.
Plaats van de organisatie
De Head of Production & Standards rapporteert hiërarchisch en operationeel aan de Director
Operations. De Head of Production & Standards is hiërarchisch en functioneel leidinggevende van de Cstaff AMRO.
Resource Management
• Verantwoordelijk voor het Resource Management Proces binnen AMRO;
• Het zekerstellen van de doelstellingen voor AMRO Operations ten aanzien van het aansluiten
van de urendekking op het Operationeel plan & Forecast en het realiseren van de behoefte per
dag/week/maand tegen minimale kosten.
Standaarden
• Het opstellen en continu verbeteren van de Productie Standard;
• Het opstellen van opstellen van opleidings- en trainingsprogramma’s voor alle medewerkers
binnen Operations AMRO.
Rapportages
• Het opstellen van KPI’s voor het operations proces op basis van de FT Project Management en
Production Standard, samen met de Head of Aircraft Maintenance en Director Operations;
• Het zekerstellen van de inrichting en de rapportagestructuur van de ondersteunende
afdelingen, zodanig dat deze nuttig en zinvol zijn voor Operations.
Wij vragen
• HBO werk- en denkniveau, relevante technische opleiding en werkervaring in vergelijkbare
functie/omgeving;
• Kennis van en ervaring met productieplanning en -bewaking inzake vliegtuigonderhoud;
• Ervaring met projectmanagement en hiërarchisch leidinggeven;
• Goede communicatieve vaardigheden vanwege veelvuldige contacten met zowel klanten als
autoriteiten;
• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, en wil je graag solliciteren of meer weten over de functie? Neem
dan contact op met onze recruiter Didier Soesman op het emailadres
didier.soesman@fokkerservices.com of op het telefoonnummer: +31 (6) 51878728

