
 
 

Monteur: Technisch Specialist Power Generating (IDG) 
 

De functie 
Je speelt een sleutelrol bij de reparatie, revisie en modificatie van AC- en DC-generatoren 
(Integrated Drive Generators) in een van onze werkplaatsen op Schiphol. Je wordt een technisch 
specialist op het gebied van electro-mechanische systemen t.b.v. opwekking van stroom aan 
boord van de vliegtuigen. 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 vaardigheden op te doen om de generatoren te testen (Tester) en 
door te groeien naar de functie van ‘Certifying Staff’. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden 

• Inspecteren, oplossen van problemen en uitvoeren van reparaties op 
vliegtuigcomponenten (Integrated Drive Generators), in zowel het mechanische als 
elektrische systeem; 

• Testen van gerepareerde (IDG) componenten; 

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

Procedures van het bedrijf (MOE); 
• Lappen (polijsten) en Honen van vliegtuigonderdelen. 

• Essentiële rol bij het ondersteunen van reparatie en revisie van kritieke componenten. 
 
Ervaring en 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; 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• Een vergunning voor wonen en werken in Nederland is vereist. 

 
Wat wij bieden 

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

• Een maandelijks salaris tot €3275 bruto (o.b.v. 40 uur per week); 
• Persoonlijke ontwikkeling door o.a. opleiding en training; 
• De CAO Metalelektro is van toepassing. 

 



 
 
Over de organisatie 
Bij Fokker Services draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen 
om vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht! Fokker Services maakt op maat 
gemaakte oplossingen voor vliegtuigen. Ze ontwikkelen, onderhouden, repareren, upgraden en 
leveren hoogwaardige oplossingen voor deze nieuwste generatie vliegtuigen. Fokker Services 
biedt hierbij componentbeschikbaarheid en reparatieprogramma's, reserveonderdelen, 
engineering, modificaties, en documentatieondersteuning aan. Fokker Services en 
zusterorganisatie Fokker Techniek zijn wereldwijd aanwezig, met vestigingen in Europa, Azië en 
Amerika. 
 
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 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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