
Nayak Aircraft Services 

Nayak ondersteunt in het onderhoud van Airbus, Boeing, Embraer en Fokker vliegtuigen. Nayak Aircraft 
Services is een onafhankelijke MRO gespecialiseerd in het maximaliseren van vliegtuig prestaties. 
Operationeel in diverse Europese landen en Turkije biedt Nayak onderhoud aan meer dan 100 
vliegtuigmaatschappijen. 

Voor ons kantoor in Lijnden zijn we op zoek naar een  
 

Safety & Compliance Officer (fulltime 32-38 uur per week) 

De afdeling QA bestaat momenteel uit een Safety & Quality Manager en een Safety & Compliance Officer. 

Als Safety & Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het kwaliteitsborging en 
sms-systeem conform PART-145 van de hieraan gerelateerde wetgeving en procedures. 

Als Safety & Compliance Officer ben je verantwoordelijk voor:  

• Optreden als representatief aanspreekpunt voor de luchtvaartautoriteiten en klanten; 

• Drijvende kracht in het Safety Management System; 

• Het uitvoeren, begeleiden, sturen en rapporteren van audits aan de hand van de auditplanning; 

• Het qualificeren van gerrapporteerde occurences, het uitvoeren en verslagleggen van opvolgend 
onderzoek en het komen tot conclusies en aanbevelingen richting de organisatie; 

• De aanvraag realiseren van PART-66 AML’s / Uitgifte van autorisaties; 

• Het opstellen van maand rapportages; 

• Assisteren van de Safety & Quality Manager, bijvoorbeeld beoordeling van erkenningsuitbreiding; 

• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Safety & Quality Manager over zaken m.b.t. Safety 
& compliance zaken; 
 

Wat vragen wij: 

• Minimaal hbo-niveau bij voorkeur opleiding Aviation; 
• Aantoonbare werkervaring in een EASA PART-145 Maintenance organisatie is een pré  

• Uitstekende beheersing (mondeling en schriftelijk) van zowel de Nederlandse als Engelse taal; 
• Analytisch denkvermogen; 
• Kunnen plannen en organiseren; 

• Kwaliteitsgericht; 

• Zelfstandig kunnen werken; 

• Accuraat en stressbestendig; 

• Geen 9 tot 5 mentaliteit. 

Wat bieden wij? 

• Een gave functie binnen onze fijne organisatie   

• Een uitdagende positie in een dynamische internationale werkomgeving; 

• Arbeidsvoorwaarden conform: Pensioenregeling PME en Cao Metalektro. 

Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV voor 14 Oktober 2022 naar 

vacancies@nayak.nl  

mailto:vacancies@nayak.nl

