
 

 

 

 
 

 

Plaatwerker Luchtvaart (Luchtvaartmonteur Plaatwerk)  
  
  
  
  
De rol  
Hoe gaaf is het als je dit kunt doen binnen een luchtvaartomgeving met meer dan 100 jaar 
historie, waar de vliegtuigen letterlijk naast je staan! Als Plaatwerker ga je aan de slag in een 
omgeving waar je nog niet eerder hebt gewerkt?  
  
Wat ga je doen   
Als Plaatwerker luchtvaart ga je aan de slag met het uitvoeren van alle voorkomende plaatwerk 
werkzaamheden aan vliegtuigen en vliegtuigcomponenten, zowel nieuwbouw als reparatie.   
Binnen de positie van plaatwerker heb je de volgende taken. Je inspecteert, repareert, 
modificeert en onderhoudt vliegtuigen en onderdelen. Je documenteert afwijkingen en beheert 
gereedschappen en machines. Je stelt methoden voor om de efficiëntie en veiligheid te 
verbeteren. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat vliegtuigen veilig en efficiënt 
werken.  
  
Wat neem je mee  
Je beschikt over een MBO-diploma technische metaalbewerking en minimaal 3 jaar relevante 
ervaring. Je bent bekend met het lezen van technische tekeningen, het gebruik van 
kwaliteitssystemen en reparatiemethoden en kennis hebben van milieu- en 
veiligheidsvoorschriften.  
   
Ook beschik je over een uitstekende handvaardigheid en sterke communicatieve vaardigheden 
in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk en kun je technisch Engels lezen en 
begrijpen.  
  
Wat zit er voor jou in   
Fokker Techniek is ambitieus richting de toekomst, net als jij. Vanzelfsprekend bieden zij een 
competitief pakket aan arbeidsvoorwaarden aan, waaronder een aantrekkelijk salaris, stevig 
pensioen, en 27 vakantie dagen + 13 ATV-dagen!  
  
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!  
   
Als Global Independent Aerospace Service Provider creëert Fokker Techniek 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 Techniek en zusterorganisatie 
Fokker Services 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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