
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Teamleader CMRO 

Heb jij ervaring als Teamleider in de techniek en ben je op zoek naar een échte uitdaging? Hoe 
gaaf is het als je deze stap kan maken kan pakken binnen een hoogwaardige 
luchtvaartorganisatie met meer dan 100 jaar historie, waar de vliegtuigen letterlijk je werkplek 
zijn! 

Voor ons CMRO team zijn wij op zoek naar een Teamleider CMRO (Components Maintenance 
Repair & Overhaul) die voor langere tijd meegaat in de toekomst van Fokker Techniek. 

Wat ga je doen 

Naast het genoemde valt binnen je pakket aan taken en verantwoordelijkheden onder andere 
het volgende: 

• Directe aansturing van het team van medewerkers binnen de verschillende 
onderdelen van de CMRO-shops zoals Cockpit stoelen, Ovens, Sliding Windows, 
Wielen, Remmen, Zijpanelen, etc 

• Je bewaakt de interne planning, werk-onderhanden en budgetten voor de 
verschillende opdrachten. 

• Je signaleert en genereert – met input van je medewerkers – plannen ter 
verbetering van interne processen in; 

• Hiernaast ligt er ook een belangrijke taak voor je bij het meelopen en reageren op 
(interne) audits en stuur je op vastgestelde KPI’s; 

• Als teamleider voer je de functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen het 
team, doe je verslaglegging en stel je de personeelsplanning op; 

• Onderhoud je goede contacten met interne klanten; 
• Zet je heldere communicatiestroom op over voortgang afdeling; 
• Zie je erop toe dat de geleverde materialen, onderdelen, machine en 

gereedschappen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden; 
• Bewaak je de voortgang en de kosten van de productie aan de aan jouw 

toegewezen productie/proces eenheid; 
• Geeft input aan de manager CMRO ter verbetering van personeel – materialen – 

lange termijn planning en meer. 
Wat neem je mee 

• Een afgeronde Mbo4 opleiding, gewenste richting techniek; 
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare omgeving en functie; 
• Kennis en ervaring met Draaien – Frezen – Componenten is een pré; 
• Flexibel ingesteld en ervaring met het werken onder (tijds)druk; 
• Volhardend met een scherp oog voor kwaliteit; 
• Je bent gewend om te werken met KPI’s en budgetten; 
• MS Office (Excel) en bekend met werken vanuit ERP-systeem; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist, Engels een pré. 

 
Naast deze bagage ben je sterk mensgericht en weet je wat er speelt op de vloer. Je hebt 
aandacht voor je team, luistert en vertaalt. Pragmatisch als het moet en een helikopterview 
waar nodig zijn competenties waar je bewezen ervaring mee hebt. Met je interpersoonlijke 
vaardigheden en positieve energie neem je het team mee richting de toekomst. 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

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, winst gerelateerde uitkering en 27 vakantiedagen + 13 ATV-dagen! 

Werken bij Fokker Techniek 

De afdeling CMRO binnen Fokker Techniek is verantwoordelijk voor alle componenten 
(productie – onderhoud – reparatie – overhaul) gerelateerd aan de gecertificeerde vliegtuigen. 

Binnen het team CMRO kom je te werken in een team van in totaal drie teamleiders. 

Samen ben je verantwoordelijk voor de afdeling CMRO binnen Fokker Techniek en ga je aan de 
slag met je team, gericht op een groeiende organisatie. 

De afdeling kent een hoge werk intensiteit, waar je echt het verschil kan maken voor je team. Je 
bent dan ook nauw betrokken bij de collega’s op de vloer en spart ondertussen met je collega 
teamleiders en manager over de te volgen route. In je rol kom je terecht in een loyale omgeving 
die met elkaar veel hebben meegemaakt. Om klaar te zijn voor de toekomst vraagt dit 
flexibiliteit, beschikbaarheid en durf. 

Interesse 

Ben je enthousiast over deze uitdaging? Dan spreken wij jou graag! Stuur je CV naar Didier 
Soesman didier.soesman@fokkerservices.com. Voor vragen over de vacature of 
sollicitatieprocedure kan je contact opnemen op het nummer: +31 (6) 51878728 
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