
 
 
 

 
  
 

 
 
 

Quality Engineer 
 
 
Wat ga je doen?  
Als Quality Engineer beoordeel, onderhoud en verbeter je het kwaliteitssysteem voor productie 
Part 21 en onderhoud Part 145 op het gebied van veiligheid en naleving. Daarbij zorg je ervoor 
dat Fokker Services Group aan alle standaard vereiste voldoet zoals gesteld door de 
luchtvaartautoriteiten. Je hebt veel contact met de operationele afdelingen en je maakt deel uit 
van het Global HSEQ team, met teamleden op vijf vestigingen. Het team bestaat uit zestien 
collega’s. De Manager Quality Assurance van Fokker Services Group is jouw leidinggevende en 
coach.  
 
Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden?  

• Je stelt de auditplannen op en zorgt mede voor de uitvoering van interne audits en 
audits bij leveranciers. 

• Je verifieert en analyseert auditbevindingen en zorgt voor afhandeling.  

• Je verzorgt de (online) kwaliteitsrapportages. 

• Je communiceert met het management/ de directie over kwaliteitsniveau, uitgezette 
correctieve en preventieve acties en de rapportages hierover. 

• Je maakt verbetervoorstellen en bewaakt vervolgens de uitvoering en de beoogde 
effectiviteit van de acties.  

• Samen met je collega’s ontwikkel je normen en kwaliteitsindicatoren voor het beheersen 
van 
de kwaliteit binnen de unit. 

• Je communiceert met de toezichthouders, leveranciers en klanten over het 
kwaliteitsniveau, 
uitgezette correctieve/ preventieve acties en de rapportages hierover. 

• Je onderhoudt en verbetert het machtigingssysteem.  
• Je stelt kwaliteitsdocumenten zoals instructies en QA-handboeken op en onderhoudt 

deze. 
• Je neemt actief deel aan Safety Actions Group en andere Safety Management Systeem 

gerelateerde taken 
 

Wat breng je mee?  
• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding. 

• Kennis van en minstens enkele jaren ervaring met kwaliteit (management) systemen. 
• Kennis van luchtvaartregelgeving op het gebied van kwaliteit (EASA Part-21, Part-145, 

Part-M, FAA, AS9100, AS9110 e.d.). 

• Kennis van en ervaring met vliegtuig(onderdelen) onderhoud 

• Ervaring in het maken van rapportages. 
• Omdat de rapportages in Engels dienen te worden opgesteld, is professionele 

beheersing van de Engelse taal een must. 
• Analytisch vermogen, procesmatig werken, besluitvaardigheid en goede 

communicatieve vaardigheden.  
 



 
 
 
 

 
    
 
Wat krijg je van ons? 

Fokker Techniek is ambitieus richting de toekomst, net als jij. Vanzelfsprekend bieden wij een 
competitief pakket aan arbeidsvoorwaarden aan, denk daarbij aan: 

• Een bruto maandsalaris van maximaal € 5181. 
• 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. 
 
Reageren?  
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 
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