
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is een toegewijde en operationeel hoog presterende, zelfstandige 
vliegtuigonderhoudsorganisatie die deel uit maakt van de AF/KL groep. Binnen deze groep zijn wij verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het onderhoud aan de KLM Cityhopper vloot op Amsterdam Schiphol Airport. Naast deze 
klant voeren wij onderhoud uit voor diverse andere regionale airlines. Bij het RJC werken ca. 260 medewerkers. Er 
wordt enthousiast en op betrokken wijze samen gewerkt met als uitgangspunt de 5 kernwaarden; betrouwbaarheid, 
leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots. 
 
Binnen het RJC zorgt de afdeling Vliegtuigonderhoud voor uitvoering van zowel gepland als ongepland onderhoud 
in de hangaar op de lijn en in de shops. Voor de afdeling Vliegtuigonderhoud zijn wij op korte termijn op zoek naar 
een:  
 

 

DUTY MAINTENANCE SUPERVISOR 
 

Wat ga je doen? 
Als Duty Maintenance Supervisor wordt je onder andere verantwoordelijk voor het volgende: 

• Coördineren, begeleiden en aansturen van onderhoudswerkzaamheden  

• Terug leveren van vliegtuigen aan de klanten door efficiënt en effectief inzetten van mensen en middelen.  

• Functioneel leiding geven aan vliegtuigonderhoudspersoneel.  

• In overleg met de klanten juiste prioriteiten stellen en besluiten nemen.  

• Zorgdragen voor professionele communicatie met de klanten.  

• Toezien op de naleving van veiligheidsregels, procedures en EASA wet en regelgeving voor part 145  

• Dagelijks evalueren van de operatie en uitzetten van acties ter verbetering.  

• Zorgdragen voor bewaking en goede vastlegging van de voortgang van projecten en de vloot status. 

• In deze functie werk je onregelmatige diensten (24/7) 
 
Wat zoeken wij? 

 Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau, aangevuld met minimaal 5 jaar 
werkervaring als (lead) GWK 

 Je hebt ruime kennis van en ervaring met vliegtuigonderhoud 

 Je bent in staat tot het opbouwen en onderhouden van relaties en bent interpersoonlijk sensitief 

 Je beschikt over organisatie- en improvisatievermogen en hebt een proactieve houding 

 Je bent in staat om op momenten standvastig te zijn en daarnaast de nodige flexibiliteit te tonen 

 Je bent in staat om medewerkers te empoweren 

 Je bent stressbestendig en gericht op samenwerking 

 Je bent klantgericht, commercieel en kostenbewust 

 Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift  

 Je hebt kennis van de EASA regelgeving evenals van bedrijfsprocedures en -processen 
 
Meer weten? 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Yahya Ajgou, Director Aircraft 
Maintenance, tel. 06 53139965. 
 
Heb je interesse? 
Mocht bovenstaand profiel je aanspreken dan verzoeken wij jou zo snel mogelijk te reageren. 
E-mail je CV en beargumenteer in je motivatiebrief waarom jij denkt aan het gevraagde profiel te voldoen onder 
vermelding van de vacaturenaam aan hr-support@martinair.com. 
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