
 

 

 

 
 

Teamleider MRO 

Wil jij als Teamleider MRO aan de slag in een unieke high end omgeving? Hoe gaaf zou het 
zijn als je deze vervolgstap kan pakken binnen een luchtvaartomgeving met meer dan 100 
jaar historie, waar de vliegtuigen letterlijk je werkplek passeren! 

Wat ga je doen 

Als Teamleider heb je de eindverantwoordelijkheid over het gehele team op de afdeling 
Pneumatic en Hydraulic. Binnen je spectrum aan taken valt onder meer het volgende: 

• Directe aansturing van het team van medewerkers binnen de verschillende 
onderdelen (monteurs en werkvoorbereiders) van jouw afdeling Pneumatic en 
Hydraulic; 

• Voer je functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen het team, doe je 
verslaglegging en stel je de personeelsplanning op; 

• Je signaleert en genereert – met input van je medewerkers – plannen ter verbetering 
van interne processen; 

• Je gaat aan de slag met de ontwikkelingen van je team. Wie heeft welke tools nodig 
om te kunnen excelleren binnen haar vakgebied; 

• Onderhoud je goede contacten met interne klanten; 

• Zet je heldere communicatiestroom op over voortgang en output van je afdeling 
richting het management, middels rapportages; 

• Zie je erop toe dat de geleverde materialen, onderdelen, machines en 
gereedschappen op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden; 

• Bewaak je de voortgang en de kosten van de productie binnen je afdeling Pneumatic 
en Hydraulic; 

• Je neemt je team mee in de commerciële mogelijkheden van de te draaien productie 
aan de hand van de visie van Fokker Services; 

 

Wat neem je mee 

• Minimaal afgeronde HBO opleiding, richting de (mechanische) techniek; 
• Minimaal 5- 10 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een 

technische industrie; 
• Je staat met je technische laarzen in de klei, maar hebt anderzijds ook de ervaring 

met het opstellen van managementrapportages; 
• Je bent in staat om praktische behoeftes van de werkvloer te vertalen naar het 

management; 
• Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in zowel het Nederlands als het 

Engels. 
Als Teamleider herken jij jezelf in de kernwoorden; loyaliteit – inlevingsvermogen – adaptief 
– mensgericht. Je bent bereid om je handen vies te maken en leidend kunnen zijn wanneer 
het moet. Je wil investeren in je mensen en je eigen toekomst! 

 

 



 

 

Wat zit er voor jou in 

Fokker Services Schiphol biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket aan; een 
aantrekkelijk salaris tussen de € 4300 – € 5300 (afhankelijk van je ervaring), veel 
vakantiedagen (40!) en interne opleidingen. Ze volgen de CAO MetalElektro. Daarnaast 
bieden ze flexibele werktijden in normale dagdiensten. 

Over de organisatie 

Bij Fokker Services draait de drive om een doel: betrouwbaarheid van vliegtuigen overtreffen, 
om de vliegtuigen zo goed mogelijk in de lucht te houden. Als wereldwijde, onafhankelijke 
service-verlener creëren zij op maat gemaakte oplossingen voor het onderhoud van 
regionale, commerciële en militaire vliegtuigen. Ze ontwikkelen, repareren, verbeteren en 
leveren hoogwaardige oplossingen. Diensten variëren van productondersteuning voor de 
eigen vliegtuigen van de Fokkervloot tot op vlieguren gebaseerde 
componentbeschikbaarheid en reparatieprogramma’s, reserveonderdelen, engineering, 
modificaties en documentatieondersteuning. De unieke combinatie van onze 
ontwerpervaring als Original Equipment Manufacturer (OEM) en after-sales ondersteuning 
maakt ons een onmisbare partner voor de lucht- en ruimtevaartindustrie. 

Je vormt een team samen met twee collega teamleiders. Samen zijn jullie elk binnen een 
eigen specialisme verantwoordelijk voor een team van 10 – 15 collega’s in de dagdienst. Het 
team is loyaal naar elkaar en divers van samenstelling. Technisch vergevorderd, maar een 
commerciële grondslag ontbreekt. 

 

 
 


