
 
 

Licensed Engineer B1 
 

De Functie 
Als B1 Engineer ben jij werkzaam met het uitvoeren van demontage/montage, inspectie, 

reparatie-, revisie-, modificatie-, test- en afstel-werkzaamheden aan zowel constructie en cabine, 

als aan mechanische- en elektrische systemen en motoren van vliegtuigen ( het z.g. B1 

taakgebied). Dit doe je binnen het omschreven uitvoeringsproces, de afgesproken doorlooptijd 

en gestelde kwaliteitseisen en –normen. Van belang is ook het uitvoeren van kwaliteitscontroles 

van zowel eigen werkzaamheden als de werkzaamheden van niet gemachtigden binnen het B1 

taakgebied. Ook draag jij zorg voor de begeleiding en instructie van de niet gemachtigde die aan 

jouw kwaliteitscontrole onderhevig is. Dit alles zoals aangegeven binnen de kaders van het in 

regelgeving EASA Part145/Part66 aangegeven taakgebied van de B1 gemachtigde: onderhoud 

aan vliegtuigstructuur (incl. cabine), motoren, mechanische- en elektrische systemen. Binnen 

deze functie val jij hiërarchisch en operationeel onder de C-Certifying Staff.  

 
Kerntaken  

• Het, bij binnenkomst van vliegtuigen, uitvoeren van binnenkomsttesten; het verrichten 
van demontage/ montage en het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden binnen het B1 
taakgebied. 

• Het vastleggen van afwijkingen en uit te voeren werkzaamheden, evenals het doen van 

• reparatievoorstellen op reparatiekaarten, met verwijzing naar te gebruiken approved 
data. 

• Het vastleggen van gegevens op formulieren, documenten en logboeken ter 
verantwoording naar klanten en toezichthoudende instanties.  

• Het analyseren en het oplossen van storingen bij het vlieg gereedmaken en -houden van 
vliegtuigen, evenals het oplossen van vliegklachten. 

 

Belangrijkste verantwoordelijkheden.  

• De kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden, en het officieel vrijgeven daarvan.  

• Productverantwoordelijkheid binnen jouw vakgebied. 
• Het gebruiken van de juiste documenten, manuals, voorschriften, gereedschappen, 

equipment en middelen. 
• In line maintenance is de B1 gemachtigde bevoegd tot het zelfstandig vrijgeven, middels 

een “certificate of release to service”. 
• Het samen met de C-staff organiseren en inrichten van de werkplek. 

• Goede begeleiding van niet-gemachtigden en ingeleende. 
 
 
 
 



 
 
Wat wij vragen 

• Een met succes afgeronde Part66 B1- opleiding aan een Part147 erkende 
onderwijsorganisatie. 

• Het in bezit zijn van een door een luchtvaartautoriteit van een de EASA- landen 
afgegeven Aircraft Maintenance License (AML). 

• Het in bezit hebben van de nodige bewijslast van de in de Part66/Part145 vermelde 
praktijkervaring voor het verkrijgen/ behouden van een Certification Authorization. 

• Handvaardig – vereist voor het bedienen van meetgereedschappen, testequipment en 
het verrichten van demontage en montagewerkzaamheden.  

• Goed Engels in woord en geschrift. 
• Bereid zijn om in ploegendienst te werken waarvan ook mogelijk in weekenden. 
• Jij streeft continue naar verbetering en hebt een sterke focus op veiligheid en 

kostenbeheer.  
• Voorkeur (geen must) AML houder met 1 of meer van de volgende vliegtuig types: 

A330fam, A320fam, B737NG/MAX en/of NH90 
 
Wat wij bieden 

• Genoeg tijd om te ontspannen, je krijgt van ons 27-29 vakantiedagen en 13 roostervrije 
(ADV) dagen per jaar (o.b.v. 40 uur per week); 

• Persoonlijke ontwikkeling door o.a. opleiding en training; 

• Als je start stellen we een persoonlijk ontwikkelplan op, waarbij gekeken wordt welke 
training je nodig hebt en hoe jij jezelf wilt ontwikkelen; 

• De CAO Metalelektro is van toepassing. 
 

Over de organisatie 
Bij Fokker Services Group 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 Services Group op maat 
gemaakte oplossingen voor regionale, commerciële, special mission (VIP) en militaire 
vliegtuigen. Ze ontwikkelen, onderhouden, repareren, upgraden en leveren hoogwaardige 
oplossingen voor deze nieuwste generatie vliegtuigen. Fokker Techniek biedt hierbij 
componentbeschikbaarheid en reparatieprogramma's, reserveonderdelen, engineering, 
modificaties, en documentatieondersteuning aan. De unieke combinatie van OEM (Original 
Equipment Manufacturer (design) expertise en after-sales supportservices maakt Fokker 
Techniek een onmisbare partner voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. Fokker Services Group 
is wereldwijd aanwezig, met vestigingen in Europa, Azië en Amerika. 
 
Werken bij Fokker Services Group 
Wat is het hoogtepunt van je ambitie? De ambitie van Fokker Services Group begint op ongeveer 
30.000 voet en klimt vanaf daar. Weinig mensen weten hoe het voelt om hun werk in de lucht te 
plaatsen. Je toekomstig collega’s zitten hier middenin en nemen je mee wanneer je werk een 
vlucht neemt. Ook daarom zijn ze bij Fokker Services Group zo gedreven om de ontwikkeling 
van jouw maximale potentieel te ondersteunen. Samen zal je werk vernieuwing combineren met 



 
 
innovatie en heruitvinden om op maat gemaakte oplossingen te creëren. Met Fokker Services 
Group heeft elke actie die je uitzet een betekenisvolle impact op het succes van een klant. 
 
Onze waarden 
Als High Performance Organisatie komen onze kernwaarden tot uiting in alles wat we doen: 

•  Customer Focus: We doen er alles aan om aan de behoeften van onze klanten te 
voldoen door unieke en op maat gemaakte oplossingen aan te bieden. We waarderen 
het leveren van echte samenwerkingen en het opbouwen van duurzame relaties op basis 
van kwaliteit, veiligheid en vertrouwen. 

• Innovative Thinking: Door nieuwe en eigen oplossingen binnen gekozen markten aan te 
bieden, blinken we uit in innovatief denken. We durven leiding te geven en beslissingen 
te nemen. 

• Global Excellence: We verbeteren ons voortdurend door cross-functioneel te werken en 
elkaar te inspireren om onze gedeelde doelen te bereiken. Verder werken we met de 
hoogste veiligheidsnormen en bieden we onze medewerkers persoonlijke ontwikkeling 
en doorgroeimogelijkheden. 

• We Care: We omarmen diversiteit door gelijkheid en inclusie op de werkplek te 
belichamen. Dit betekent dat we open en eerlijk zijn, en de tijd nemen om naar elkaar te 
luisteren. 

 
Interesse? 
Ben je enthousiast over de positie neem direct contact met ons op. Je cv en motivatie stuur je 
naar de Corporate Recruiter, Didier Soesman (didier.soesman@fokkerservices.com). Wil je meer 
weten neem dan contact op via +31 (6) 51 87 87 28. 
 


