
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is een toegewijde en operationeel hoog presterende Embraer gerichte 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. 230 medewerkers. Er 
wordt enthousiast en op betrokken wijze samengewerkt met als uitgangspunt de 5 kernwaarden; betrouwbaarheid, 
leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots.  
 
De afdeling Support & Logistics ondersteunt Aircraft Maintenance op het gebied van onder andere planning, 
materialen en engineering om binnen de afgesproken targets een veilig en kwalitatief hoogwaardig product af te 
leveren. Binnen deze afdeling zijn wij op zoek naar een: 

 
 

CAPACITY PLANNER 
(tijdelijk 1 jaar) 

 
 

Wat ga je doen? 
Als Capacity Planner stel je de overall-planning op van de benodigde resources, op basis van de 
vliegtuigonderhoud planning. Je wordt onder andere verantwoordelijk voor het volgende: 

 Je stemt de beschikbaarheid van de capaciteit af o.b.v. de (lange termijn) planning en de beschikbare 
onderhouds-slots 

 Je roostert medewerkers in en bepaalt de verlofband  

 In overleg met leidinggevende, planners en andere afdelingen stem je af of en wanneer medewerkers van 
derden ingehuurd worden 

 Je regelt de inhuur van aanvullend personeel van derden en bewaakt het budget 

 Je meet de verschillende afwezigheidsfactoren tbv het bedrijfsdrukte profiel 

 Je beheert de vakantieplanningen, roosterwijzigingen en trainingscapaciteit  

 Je berekent de personeelskosten per opdracht en geeft input op kostenbesparingen van capaciteit 

 Je fungeert als back-up voor de strategische planner bij afwezigheid en plant vliegtuigonderhoud op basis 
van een goede interval benutting en volgens afspraken met de klant 

 Je werkt in projectvorm aan het verbeteren van de uitvoering en beheer van de capaciteitsplanning  
 
 

Wat zoeken wij? 
 Je beschikt over minimaal een MBO werk- en denkniveau 

 Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring 

 Je bent iemand die zelfstandig kan werken en in staat is eigen werk te plannen en organiseren 

 Je stelt prioriteiten en denkt in oplossingen 

 Je bent communicatief vaardig en klantgericht 

 Je bent doel- en resultaat gericht, neemt initiatief en bent besluitvaardig 

 Kennis van EASA part M, part 145 en andere externe regelgeving zijn een pré 

 Goede kennis van AMOS en MS office zijn een pré 

 Naast de Nederlandse taal beheers je ook de Engelse taal 
  

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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