
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Onderhoudsmonteur Componenten 
 
Wil jij als Onderhoudsmonteur Componenten aan de slag in een omgeving waar je nog niet eerder hebt 
gewerkt? Hoe gaaf zou het zijn als je deze vervolgstap kan pakken binnen een luchtvaartomgeving met 
meer dan 100 jaar historie, waar de vliegtuigen letterlijk naast je staan! 
 
Wat ga je doen 
Binnen deze positie ga je met het volgende takenpakket aan de slag:   

• Het assembleren en repareren van mechanische componenten volgens de approved data; 

• Het uitvoeren van inspecties, reparaties, overhaul en modificaties ten behoeve van 
componenten; 

• Het beheer van gereedschap, machines en mallen en het zorgdragen voor onderhoud hiervan; 

• Administreren van volbrachte taken; 

• Het doen van voorstellen ter verbetering van productiemethoden en –processen.  
 
Wat breng je mee 

• Minimaal afgeronde opleiding mbo3, richting de mechanische techniek; 

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen de automotive, 
luchtvaart of vergelijkbare industrie; 

• Ervaring met lezen en correct implementeren van de instructies gegeven in de approved data 
werken met kwaliteitssystemen, gereedschappen en special equipment  

• Handvaardigheid; 

• Goed mondelinge communicatie in het Nederlands en technisch Engels in woord en geschrift; 
 
Wat zit er voor jou in 
Vanzelfsprekend bieden wij een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aan; een aantrekkelijk salaris 
tussen (afhankelijk van je ervaring), veel vakantiedagen (40!) en interne opleidingen! 
 
Over de organisatie 
Bij Fokker Techniek draait het om één doel: het overtreffen van betrouwbaarheidsverwachtingen om 
vliegtuigen te houden waar ze thuishoren, in de lucht! 
 
Fokker Techniek maakt op maat gemaakte oplossingen voor 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.  
 
Fokker Techniek en zusterorganisatie Fokker Services zijn wereldwijd aanwezig, met vestigingen in 
Europa, Azië en Amerika. 
 
Reageren? 
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, en wil je graag solliciteren of meer weten over de functie? 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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