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Functieomschrijving 

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie? Binnen ons dynamische HR team zijn wij 
op zoek naar een ervaren HR Business Partner om het HR-team te versterken. (Fokker Services Group; 
standplaats Woensdrecht). Voor de werving van deze vacature werken wij exclusief samen met Expand.  

Bedrijfsinformatie 

Fokker Techniek op luchthaven Woensdrecht bouwt voort op meer dan een eeuw ervaring en blinkt uit in 
complexe projecten. Vanwege haar sterke technische achtergrond is Fokker Techniek gespecialiseerd in 
groene vliegtuigafwerkingen, conversies, upgrades en renovaties, zowel voor de VIP Aircraft Market, 
waaronder Airbus ACJ en Boeing BBJ, als voor de Special Mission Aircraft Market. Fokker Techniek biedt 
volledige MRO-ondersteuning aan particuliere en commerciële vliegtuigexploitanten, waaronder Lease 
Transition Maintenance, samen met uitgebreide mogelijkheden, waaronder groot onderhoud, modificaties 
en het schilderen van vliegtuigen. 

De drive van Fokker Services draait om één doel: betrouwbaarheidsverwachtingen overtreffen om 
vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, namelijk in de lucht. Als Global Independent Aerospace Service 
Provider creëert Fokker Services maatwerkoplossingen voor het onderhoud van regionale, commerciële 
en militaire vliegtuigen. De organisatie ontwikkelt, repareert, upgradet vliegtuigcomponenten, en levert 
hoogwaardige oplossingen, waarbij ze op meerdere gebieden innoveert om de concurrerende activiteiten 
van haar klanten te vergemakkelijken en te ondersteunen. 

Beide organisaties zijn recent samengevoegd tot Fokker Services Group en bieden aanvulling op het 
wederzijdse dienstpakket. 

De organisatie kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van verandering en verbetering. Door 
de ontvlechting van de voormalige moederorganisatie, en latere samenvoeging ontstaat er een dynamiek 
van verandering, positieve samenwerking en een enorme drive om het beste uit elkaar te halen. 

Functie-eisen 

Voor deze rol is Fokker Services Group op zoek naar een senior kandidaat die een directe toevoeging is 
aan het HR-team. Je bent een zelfstarter waardoor je snel zelfstandig aan de slag kan. Je bent gewend 
aan het dragen van eigen verantwoordelijkheid (ownership) en je communiceert makkelijk met collega’s 
op verschillende niveaus binnen de organisatie. 

• Je beschikt over (minimaal) een HBO diploma; 
• Je beschikt over minimaal 6 tot 10 jaar ervaring binnen HR; 
• Je hebt ervaring in een consultancy omgeving gecombineerd met operationele HR ervaring binnen een 
technische organisatie; 
• Je bent als persoon gewend om zichtbaar te zijn, hebt prima adviesvaardigheden, gecombineerd met 
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changemanagementervaring; 
• Je staat stevig in je schoenen, bent gericht op groei (zowel van de organisatie als van jou als persoon); 
• Je hebt kennis van verschillende IT-systemen en vindt het leuk om hiermee te werken. 

Arbeidsvoorwaarden 

Fokker Services Group biedt een prima salaris en een grote mate van vrijheid bij het invullen van de 
functie. Je draagt actief bij aan de opzet en ontwikkeling van deze nieuwe organisatie en krijgt volop 
ruimte om eigen initiatieven en verbeteringen uit te werken en in te voeren. Daarbij is er volop ruimte voor 
je eigen ontwikkeling als HR-professional binnen een jonge en dynamische organisatie. 

Fokker Services Group geeft voldoende ruimte voor een prima work-life balance. Je krijgt 29 
vakantiedagen en 13 ADV dagen en flexibel werken is zeker een optie. 

Gezien de hoge mate van dynamiek en de grote HR-kalender voor de komende periode betreft het hier een 
fulltime functie. 

Reageer 

Fokker Services Group werkt voor de werving van deze vacature exclusief samen met Expand, 
rechtstreekse reacties worden dan ook niet op prijs gesteld. 

Reacties graag via de website van Expand https://www.expand.nl/vacature/hr-business-partner-162/ 

Wil je meer weten over deze uitdagende positie? Neem dan contact op met Marc Loohuis, hij vertelt je 
graag meer. 
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