
 
 

Monteur: Technisch Specialist Pneumatiek & Hydrauliek 
 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging met voldoende ruimte voor zelfontwikkeling, binnen 
een ervaren team van technische specialisten? Voor ons team ervaren monteurs zoeken we een 
nieuwe Technisch Specialist Pneumatiek & Hydrauliek.  
 
De functie ‘Technisch Specialist Pneumatiek & Hydrauliek’ 
In deze functie speel je een sleutelrol bij de reparatie, revisie en modificatie van pneumatische 
of hydraulische componenten in een van onze werkplaatsen op Schiphol. Je wordt een 
technisch specialist op het gebied van componenten die op allerlei plaatsen op de vliegtuigen 
zitten. Denk daarbij aan componenten t.b.v. motoren, landingsgestellen, deuren en 
vliegprofielen. In deze werkplaats doen we onderhoud aan Fokker-componenten maar 
voornamelijk componenten van andere vliegtuigplatforms (bijv. A320/B737/B777). In deze 
functie krijg je de kans om de kennis en vaardigheden op te doen op verschillende soorten 
componenten, aangedreven met lucht, olie of brandstof en door te groeien naar de functie 
‘Certifying Staff’. A 
 
Het team 
Je maakt deel uit van het team in de ‘Pneumatiek & Hydrauliek Werkplaats’, die is gevestigd op 
bedrijventerrein ‘Fokker Logistics Park’ Oude Meer (Schiphol) in Nederland. Dit team bestaat 
inmiddels uit 13 zeer gemotiveerde en vakbekwame monteurs. We breiden uit en zoeken 
getalenteerde mensen die de afdeling komen versterken. 
 
Hoofdverantwoordelijkheden 

• Inspecteren, oplossen van problemen en uitvoeren van reparaties op 
vliegtuigcomponenten, in zowel het mechanische, hydraulische en elektrische systeem. 
Denk daarbij aan luchtkleppen, elektromechanische actuators, hydraulische cilinders, 
hydraulische pompen, ‘engine-accessoires’ en ‘flight controls’; 

• Testen van gerepareerde componenten; 

• Bijdragen aan verbetermogelijkheden die passen bij het werk en/of werkgebied; 
• Werken volgens de luchtvaartregelgeving beschreven in EASA Luchtvaartwet en 

Procedures van het bedrijf (MOE); 
• Een essentiële rol spelen bij het ondersteunen van reparatie en revisie van kritieke 

componenten. 

 
Ervaring & Kwalificaties 
Om te slagen in deze functie heb je een technische MBO3- of MBO4-opleiding afgerond in een 
Luchtvaartschool (bij voorkeur) of een gelijkwaardige technische opleiding zoals Autotechniek, 
Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek. Andere belangrijke eigenschappen zijn: 

• Sleutelervaring met reparaties van mechanische onderdelen; 

• Basiskennis van elektrische systemen en metingen; 

• Vloeiend in de Nederlandse taal; 
• Voldoende kennis van de Engelse taal om Engelstalige handleidingen te lezen en te 

begrijpen; 



 
 

• In staat om de juiste afweging te maken tussen kwaliteit/kwantiteit en kosten; 

• Zelfstandig, efficiënt en in teamverband kunnen werken. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
We bieden een aantrekkelijk pakket inclusief een salaris oplopend tot EUR 4600,- bruto per 
maand, afhankelijk van meegebrachte kennis en ervaring. Bij dit pakket horen 27 vakantiedagen 
en 13 ADV dagen op basis van een 40-urige werkweek. Daarnaast bieden we flexibele werktijden 
in normale dagdiensten. Wij hebben geen ploegendienst of weekenddienst. 

 
Extra informatie 
Voor vragen over de functie kun je contact met hem opnemen met Simon Cuperus, Shop Floor 

Controller Pneumatiek & Hydrauliek: simon.cuperus@fokkerservices.com.    
 
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 

 
Werken bij ons 
Wat is het toppunt van je ambitie? De onze begint op ongeveer 30.000 voet en klimt vanaf daar. 
Weinig mensen weten hoe het voelt om hun werk te laten vliegen. Anderen zullen het zich 
moeilijk kunnen voorstellen, maar jouw collega's begrijpen dat wanneer jouw werk een vlucht 
neemt, jij dat zelf ook doet. Daarom zijn onze teamleiders zo gedreven om de ontwikkeling om 
tot je maximale potentieel te komen volledig te ondersteunen. Samen zal je vernieuwend werk 
combineren met innovatie, verbetering en reparatie om op maat gemaakte oplossingen te 
creëren die een hoge vlucht nemen. Je ondernemerszin krijgt de ruimte om bij te dragen aan 
een team dat net zo open, transparant en betrokken is als jij. Met Fokker Services heeft elke 
actie die jij onderneemt een betekenisvolle bijdrage op het succes van een klant. Het is deze 
totale combinatie, en de kracht van de relaties gevormd door een gedeelde toewijding, die 
hardwerkend talent hier 20, 30 jaar houdt. Tijd genoeg om het toppunt van je ambitie te bereiken 
en te ontdekken wat daarachter ligt. 
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