
 

 

               
   
Het Regional Jet Center (RJC) is verantwoordelijk voor het in opdracht uitvoeren van het onderhoud van 
de KLM Cityhopper vloot en vliegtuigen van andere klanten. RJC is één van de drie grootste MRO’s 
voor onderhoud aan Embraer-vliegtuigen wereldwijd. Het is een professionele organisatie welke door de 
specifieke cultuur een gewaardeerd onderdeel is binnen de AF/KLM groep. Bij het RJC werken ca. 220 
medewerkers. Er wordt enthousiast en op betrokken wijze samen gewerkt met als uitgangspunt de 5 
kernwaarden; betrouwbaarheid, leiderschap, ondernemerschap, verbondenheid en trots. Daarnaast is 
het RJC een groeiend en modern bedrijf waar veel wordt geïnvesteerd in innovatieve technologieën. 

 
Voor de afdeling Vliegtuigonderhoud zijn wij per direct op zoek naar  

 

VLIEGTUIGONDERHOUDSMONTEURS  
 
 

Functieprofiel 

 Controleren, repareren en onderhouden van vliegtuigen op het platform, in de hangaar en 
onderdelen in de shops.  

 Uitvoeren van reparaties en modificaties. 

 Monteren/ demonteren van onderdelen en componenten. 

 Overdragen van het vliegtuig en de werkzaamheden bij ploegwissel aan collega’s. 

 Overleggen met leidinggevende bij verstoringen. 

 Assisteren van GWK’s en andere afdelingen. 

 Registreren van de uitgevoerde werkzaamheden volgens de voorschriften. 

 De werkzaamheden worden in volcontinue dienst verricht zowel op Schiphol Oost als op Schiphol-
Centrum. 

 Bij aanvang dienstverband wordt initieel een contract voor bepaalde tijd (1 jaar) aangeboden.  

 Wij bieden de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding voor het verkrijgen van een Cat A-
autorisatie. 

 
 
Functie-eisen 

 Een afgeronde MBO-opleiding vliegtuigtechniek niveau 3 of 4 of een afgeronde MBO-opleiding 
autotechniek.  

 Bij voorkeur met relevante werkervaring in de vliegtuig- of autotechniek.  

 Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

 In het bezit van rijbewijs B. 

 Kwaliteitsbewust en accuraat. 

 Flexibele en pragmatische instelling. 

 Klantgericht en positief ingesteld. 

 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Hans van Oel, Team 
Manager, tel. 06 53597731.  
 
Belangstellenden voor deze functie verzoeken wij zo snel mogelijk te reageren. Email jouw 
sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, onder vermelding van vacaturenaam naar: hr-
support@martinair.com 
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