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COMPOSITE SPECIALIST M/V 

 
Wij zoeken ervaren collega’s met een absolute ‘can-do’ mentaliteit voor ons Repair Team,  

voor het repareren en vervaardigen van kunststof composiet vliegtuigonderdelen. 
 
 
Bedrijfsprofiel: 
SPECTO is een EASA/FAA/TCCA Part-145 gecertificeerd luchtvaarttechnisch bedrijf, gevestigd op Lelystad-
Airport. SPECTO repareert hoogwaardige composiet producten voor de internationale luchtvaart. Wij hebben 
alle benodigde vakdisciplines in huis: inspectie, reparatie, assembleren, spuiten en testen van 
vliegtuigonderdelen. Er wordt zowel in binnendienst als buitendienst gewerkt, ook internationaal. 
SPECTO is gespecialiseerd in bouw en reparatie van radomes (radar behuizingen) voor vliegtuigen en  
land-radarsystemen. Daarnaast repareren wij een veelheid aan primaire en secundaire vliegtuigstructuurdelen, 
vervaardigd van glas-, carbon-, aramide- of quartz-epoxy. Er wordt regelmatig geïnvesteerd in kennisontwikkeling 
om binnen nichemarkten te kunnen opereren. 
 
 

Functieprofiel: 
Coöperatieve collega die in teamverband maar ook zelfstandig laminaatpakketten (fijne weefsels) en 
sandwichconstructies kan opbouwen en met zorg kan repareren. Hierbij wordt gewerkt met zowel prepregs als 
met wet-layup en vacuüminjectiemethodes met epoxyharsen.  
 
 

Vereisten: 
- (zelf)kritisch en zeer kwaliteitsbewust  
- ervaring in repareren en modificeren van hoogwaardige composiet componenten 
- goede product- en materialenkennis 
- in staat tot het geven van technisch advies aan collega’s en het uitvoeren van (vergelijkings)tests 
- bereidheid tot het uitvoeren van on-site reparaties, ook bij internationale klanten op luchthavens 
- minimaal MBO werk- en denkniveau 
- goede taal- en uitdrukkingsvaardigheid in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk 
- in bezit van rijbewijs B 
 
 

Pré: 
- luchtvaartachtergrond 
- ervaring met prepregs, hotbond-methoden en autoclaaftechniek 
- ervaring met vliegtuigplaatwerkzaamheden  
 
 

Kernwoorden: 
Discipline, accuratesse, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandig, zelfontplooiing en voldoening halen uit je vak 
 
 

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. Er zijn regelmatig 
leermogelijkheden, ook via gewaardeerde kennisinstituten. Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring.  
 
 

Informatie: 
Voel je je aangesproken of wil je meer weten, ook over groeimogelijkheden indien je nog niet aan de 
bovenstaand omschreven vereisten voldoet?  
Neem dan gerust contact op met Jeroen Polfliet: +31 854 883 670, info@spectoaerospace.com.  
 
Je sollicitatie met CV en motivatie brief ontvangen wij graag schriftelijk of per email. 
 
 

 
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Werving door derden uitsluitend onder contract) 
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