
Interne bedrijfsvoering, daar draait het in jouw job als Conti nuing 
Airworthiness Offi  cer op de vliegbasis Woensdrecht om. Die 
bedrijfsvoering inrichten, verbeteren, actualiseren. Daarmee werk 
je indirect mee aan de inzetbaarheid en luchtwaardigheid van 
wapensystemen. In Hoogerheide werk jij mee aan een slagvaardige 
krijgsmacht in de lucht

Wat ga je doen?
•  Je bent als Conti nuing Airworthiness Offi  cer mede 

verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering van de Afdeling 
Programma Management (PM) binnen het Logisti ek Centrum 
Woensdrecht (LCW). Samen met je collega’s van de Secti e 
Integrale Coördinati e (IC) zorg je dat die bedrijfsvoering van PM 
op orde is, en dat deze zich conti nu verbetert en aanpast aan 
actuele ontwikkelingen en regelgeving.

•  Je focus ligt m.n. op het vertalen van kwaliteit- en militaire 
luchtvaart eisen naar het inrichten, borgen en verbeteren van 
de interne bedrijfsvoering van PM als Conti nuïng Airworthiness 
Management Organisati on (CAMO) van LCW.

•  Je identi fi ceert risico’s, knelpunten en prioriteiten. Je stemt 
hiervoor periodiek af met onze multi disciplinaire PM-teams en 
PM-procesmanagers waar verbeteringen liggen en realiseert 
samen met collega’s pragmati sche en innovati eve oplossingen.

•  Je pakt problemen systemati sch aan en maakt zo nodig gebruik 
van LEAN technieken.

•  Voor de borging van de bedrijfsvoering ben je communicati ef 
sterk en taalvaardig, zodat deze eenduidig en overzichtelijk voor 
de gebruikers te vinden en begrijpen is; hiervoor maak je gebruik 
van Word, Visio en Sharepoint.

Wie zoeken we? 
•  Je hebt met succes een HBO of WO opleiding afgerond in 

een relevante richti ng op het gebied van kwaliteits-, safety- 
of compliance management, (technische) bedrijfskunde, 
engineering, of onderhoudsmanagement.

•  Je hebt uitgebreide kennis van militaire/civiele luchtvaart 
eisen en kwaliteit systemen (AQAP, AS9100) binnen de 
luchtvaartsector.

•  Je hebt ruime ervaring in een soortgelijke functi e op het gebied 
van het inrichten van bedrijfsvoering en kwaliteitssystemen.

•  Je bent in staat om alleen en in teamverband de regelgeving te 
doorgronden en de bedrijfsvoering in te richten, te borgen en 
conti nu te verbeteren.

•  Je toont initi ati ef en bent goed in het plannen en organiseren 
van het werk.

•  Je bent diplomati ek, integer, objecti ef en besluitvaardig Je hebt 
een fl exibele proacti eve houding en een klant-/servicegerichte 
instelling.

•  Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en 
veiligheidsbewustzijn

•  Je beschikt over goede sociale, communicati eve en contactuele 
eigenschappen in zowel het Nederlands als het Engels.

Salaris: een bruto maandsalaris tussen de € 3902,- en 
€ 5368,- bij een volti jdsaanstelling en is afh ankelijk van je kennis en 
werkervaring.

Ben jij een ervaren Recruiter die talent van de arbeidsmarkt 
weet te halen en enthousiast weet te maken voor de  Vliegbasis 
Woensdrecht? Weet jij de perfecte kandidaat te vinden voor onze 
militaire-, burger- en reservisten functi es? Dan is deze functi e wat 
voor jou!

Wat doe jij o.a. als Senior Recruiter?
•  Je realiseert de invulling van de burger- en militaire vacatures.
•  Je bent bekend met de trends en prognoses op het gebied van 

arbeidsmarktontwikkeling en recruitment.
•  Je geeft  voorlichti ngen op scholen in de regio en je bezoekt 

netwerkbijeenkomsten.
• Je organiseert wervingsevents op de vliegbasis.
•  Je schrijft  pakkende vacatureteksten en zet social media kanalen 

in om jouw doelgroep te bereiken.
•  Je bent adviseur en sparringpartner voor het lijnmanagement op 

het gebied van instroom.

Wie zoeken we?
• Je hebt een afgeronde HBO opleiding HRM of soortgelijk.
•  Minimaal twee jaar recente werkervaring op het gebied 

recruitment.
•  Je beschikt over een breed netwerk van bedrijven, gemeenten, 

het UWV en scholen in de regio van de vliegbasis waarop jij 
werkzaam bent. Je hebt goede communicati eve vaardigheden

•  Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en weet als geen 
ander hoe je verschillende social media kanalen kunt inzett en bij 
het vinden van kandidaten. 

•  Je bent volhardend en doortastend: er is geen uitdaging die je uit 
de weg gaat. 

•  Je bent een pionier en vind het een uitdaging om de 
rol van Senior Recruiter verder invulling te geven en te 
professionaliseren.

Salaris: een bruto maandsalaris tussen de € 2767,33 en € 4387,65 
bij een volti jdsaanstelling en is afh ankelijk van je kennis en 
werkervaring.

Een ti jdelijke aanstelling voor 1 jaar als burgermedewerker bij 
Defensie, met een opti e tot een contract voor onbepaalde ti jd.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 
burgers bij Defensie. Jij bent een van hen. In Hoogerheide heb je 
een belangrijke rol als projectleider, want je zorgt voor de kwaliteit 
van de opleidingen en cursussen die de Koninklijke Militaire School 
Luchtmacht Vliegbasis Woensdrecht verzorgt. En onze krijgsmacht 
kan niet zonder goed opgeleid personeel.

Wat ga je doen? 
Functi onaris draagt zorg voor het ontwerpen en reviseren van 
opleidingen en cursussen Vlb. Woensdrecht door:
•  het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van opleiding en 

(individuele) training;
•  het voeren van overleg met belanghebbenden om te komen 

tot een opleidingsontwerp en het realiseren van didacti sche en 
evaluati emiddelen;

•  het aanpassen van het opleidingsontwerp en didacti sche en 
evaluati emiddelen op basis van evaluati egegevens, voorstellen 
tot wijziging of gewijzigde klantbehoeft e;

•  het uitvoeren van administrati eve werkzaamheden in relati e tot 
opleidingsontwikkeling;

•  het verzamelen en bewerken van gegevens t.b.v. 
voortgangsrapportages;

• het verzorgen van presentati es voor cursisten;
•  het integraal plannen- en uitvoeren van werkzaamheden in 

relati e tot opleidingsontwikkeling.
Daarnaast ondersteunt functi onaris de kwaliteit van de opleidingen 
door:
• het toepassen van versiebeheer op opleidingsprodukten;
• het signaleren van mogelijke knelpunten.

Wie zoeken we? 
• Je hebt het diploma HBO Opleidingskunde
•  Je hebt ervaring in het opleidingsveld

Salaris: een bruto maandsalaris tussen de € 2750,- en 
€ 3700,- bij een volti jdsaanstelling en is afh ankelijk van je kennis en 
werkervaring.

Contractduur: 1 – 3 jaar, 38 uur p/w

Solliciteren?
Solliciteren kan tot en met 30 september 2022

Stuur je CV en moti vati ebrief naar 
Vliegbasiswoensdrecht.vacatures@mindef.nl
Heb je vragen over de functi e of de sollicitati eproce-
dure? 
Neem dan contact op met Alina Kuijpers via eerder 
vermelde emailadres o.v.v. vacaturenaam en ‘Bode’ of 
via 06 222 88 984

Bijzonderheden: Een veiligheidsonderzoek maakt deel 
uit van de sollicitati eprocedure.

Werken bij de Koninklijke Luchtmacht maar niet als militair?
Ben jij het enthousiaste talent voor de Koninklijke Luchtmacht binnen de Vliegbasis Woensdrecht? Zou je tussen 
onze vliegtuigen, helikopters of bij onze opleidingsschool willen werken waar onze organisati e op kan bouwen?
Ben jij de perfecte kandidaat voor één van onze burgerfuncti es? Dan is deze advertenti e wat voor jou!

SENIOR RECRUITER LUCHTMACHT CONTINUING AIRWORTHINESS OFFICER PROJECTLEIDER OPLEIDINGSONTWERP 
& -ONTWIKKELING 

Voor alle vacatures zijn goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals
•  Een inkomenstoeslag burgerpersoneel van €145,65 

per maand bij een volti jdsaanstelling;
  8% vakanti egeld, een eindejaarsuitkering van 

8,33%, maximaal 75% betaald ouderschapsverlof 
(onder voorwaarden), studiefaciliteiten, fl exibele 
werkti jden, thuiswerken (in overleg) mogelijkheid 
tot opbouwen extra verlofuren, vergoeding woon-
werkverkeer en een telefoon.

•  Ontwikkelingsmogelijkheden: Defensie is naast 
werkgever ook een groot opleidingsinsti tuut, waar je 
(betaald) opleidingen kunt volgen om persoonlijk en 
professioneel te groeien. Hierdoor sta je nooit sti l in 
je persoonlijke ontwikkeling.

•  Een omgeving waar ruimte is voor eigen inbreng en 
ideeën.

Vliegbasis Woensdrecht
Kooiweg 40,
4631 SZ  Hoogerheide


