JAN / 2018

TECHNISCHE DIENST MEDEWERKER (M/V)
Onderhoudstechnicus met twee rechterhanden en met een absolute ‘can-do’ mentaliteit voor onze
Technische Dienst

Bedrijfsprofiel:
SPECTO is een EASA/FAA/TCCA Part-145 gecertificeerd luchtvaarttechnisch bedrijf, gevestigd op
Lelystad-Airport en repareert en fabriceert hoogwaardige composiet producten voor de internationale
luchtvaart- en defensie-industrie. SPECTO heeft alle benodigde vakdisciplines in huis: van inspectie,
reparatie, bouw en spuiten tot en met het testen van vliegtuigonderdelen.
De afdeling TD is verantwoordelijk voor al het technisch beheer en onderhoud van de faciliteiten,
werkplaatsen en gereedschappen.

Functieprofiel:
Als onderhoudstechnicus beheer, onderhoud en repareer je op een accurate en efficiënte manier de
faciliteiten en werkplaatsgereedschappen en voer je de administratie en planning daarvan, e.e.a. conform
de luchtvaartregelgeving. Waar nodig stel je het bijbehorende budget op. Bij gelegenheid ondersteun je de
afdeling logistiek bij handling van klantproducten.

Vereisten:
Je kunt zeer goed zelfstandig werken en bent communicatief vaardig en bent bewezen handig met
mechanische en elektrische apparaten en installaties en kunt goed met de computer omgaan. Je bent in
staat om t.a.v. je eigen werk een goede planning te maken en te beheren en om verbetervoorstellen te
maken. Vereist periodiek onderhoud van o.a. gereedschappen voer jij zelfstandig tijdig uit.
Je bent accuraat, servicegericht en vooral flexibel inzetbaar. Daarnaast ben je creatief in het bedenken van
allerhande oplossingen t.a.v. technische uitdagingen rond gereedschappen en faciliteiten.
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en bent in het bezit van rijbewijs B.

Must:
- Zelfstandig kunnen werken
- Technische opleiding
- Goede taal- en uitdrukkingsvaardigheid in het Engels

Kernwoorden:
- Creatief, handig, zelfstandig, accuraat

Wij bieden:
Een collegiale werksfeer waarin vakdiscipline en zelfontplooiing centraal staan: Wij werken graag met
mensen die met plezier en overtuiging hun vak uitoefenen en daarin verder willen groeien: samen de beste
willen zijn!

Informatie:
Voel je je aangesproken of wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter Hoogendijk:
+31 854 883 670, p.hoogendijk@spectoaerospace.com.
Je sollicitatie met CV en motiverende brief ontvangen wij graag per email: info@spectoaerospace.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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