
 

 

               
   
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. 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.   

 
De afdeling Planning & Support ondersteunt binnen het Regional Jet Center het primair proces op het 
gebied van onder andere planning en engineering om binnen de afgesproken targets een veilig en 
kwalitatief hoogwaardig product af te leveren. De afdeling Planning & Support is op zoek naar een: 
 

 

LINE MAINTENANCE PLANNER (M/V) 
 
 

Functieprofiel 

 Verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van het onderhoudsprogramma van de vliegtuigen 
in onderhoud bij RJC 

 Afstemmen van de planning met in- en externe partijen 

 Samenstellen werkpakket van A checks, A3000 checks en speciale onderhoudsprojecten 

 Afhandeling van administratie van uitgevoerde werkpakketten 

 Ondersteunen en adviseren in vakinhoudelijke overleggen en verbeteringstrajecten 

 Rapporteert aan de Manager Planning & Support. 

 
Functie-eisen 

 MBO + werk- en denkniveau met kennis van onderhoudsprocessen  

 Teamspeler met een flexibele instelling en goede communicatieve vaardigheden 

 Kan goed plannen en organiseren, werkt accuraat en klantgericht  

 Heeft een proactieve houding en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel 

 Beschikt over overtuigingskracht en stressbestendigheid 

 Ervaring met relevante IT tooling (AMOS, MS Office) is een pré 

 Beheerst de Engelse taal in woord en geschrift 

 Kennis van de EASA regelgeving evenals bedrijfsprocedures, processen en -beleid is een pré 

 
Voor aanvullende informatie over de vacature kun je contact opnemen met Roy Hogg, Manager 
Material Unit en Planning & Support a.i., tel. 06 51481438. 
 
Belangstellenden voor deze functie verzoeken wij zo snel mogelijk te reageren, uiterlijk voor 25 
september 2017. Email jouw sollicitatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, onder vermelding van 
vacaturenaam naar: hr-support@martinair.com 
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