
Compliance Officer / Uren per week: 40

The world is yours

Bij KLM ligt er een wereld van kansen aan 
je voeten. Of je nu aan boord werkt of 
je vak uitoefent met beide benen op de 
grond: elke dag valt er iets te verkennen, 
leren en ontdekken! We dagen je uit die 
kansen te zien én te pakken. En zo het 
beste uit jezelf en je carrière te halen.

KLM is altijd in beweging, op zoek naar 
innovatieve toepassingen. Al sinds onze 
eerste vluchten aan het begin van de 
vorige eeuw, verkennen we nieuwe werel-
den. Eerst letterlijk, inmiddels figuurlijk. 
We duiken bijvoorbeeld onze gigantische 
data lakes in om brandstofverbruik terug 
te brengen. Of we laten grenzen tussen 
reality en virtuality vervagen wanneer we 
VR en AR inzetten voor trainingen, bijvoor-
beeld voor cabin crew. Niet verkeerd voor 
een dame van 101 jaar oud, vind je niet?

Kijk eens rond op, of in de buurt van Schip-
hol. Of breng je blik een keer naar boven. 
Wat valt je op? Onze processen spelen 
zich recht voor je neus af. Van vluchtaf-
handeling tot vliegtuigonderhoud, en van 
digitaal inchecken tot de meest duurzame 
vloot denkbaar. Veel tastbaarder wordt 
het niet. Heb je dus de hele dag je handen 
uit de mouwen gestoken van je uniform, 
overall of overhemd? Dan zie je direct 
waarvoor je het allemaal hebt gedaan!

Wat werken bij KLM zo leuk maakt? Vraag 
het een willekeurige KLM’er, en grote kans 
dat je iets te horen krijgt over het Blauwe 
Gevoel. Wat dat precies is, laat zich lastig 
omschrijven. Probeer je eens een combi-
natie van trots en saamhorigheid in te 
beelden. Doe er een flinke scheut plezier 
bij, en je komt aardig in de buurt. KLM is 
een mensenbedrijf, met een groot blauw 
hart voor service, kwaliteit en nét dat 
stapje extra.

In het kort
Jij zorgt dat Technical Services & Fleet Development voldoet aan de wet- en regelgeving zodat KLM City-
hopper luchtwaardig is én blijft. Dat doe je door wijzigingen in de wet- en regelgeving tijdig in de hand-
boeken, werkplekinstructies en overige documentatie te verwerken. Je adviseert het management over 
de effecten van nieuwe regelgeving en de consistentie van de invoering daarvan.  Ook ben je verant-
woordelijk voor het change management proces zodat continu wordt voldaan aan wet- en regelgeving. 

Verder:
• ben je de linking pin tussen de afdeling Technical Services & Fleet Development en de afdeling  
 Safety & Compliance en schakel je regelmatig met de externe toezichthouder;
• ondersteun je de afdeling met het inrichten en verbeteren van handboeken, werkplekinstructies  
 en overige documentatie;
• manage en beheer je alle technische documentatie en de opleidingsmatrix;
• is het domein Compliance volop in beweging en hierin pak jij een actieve rol;
• kun je veel ruimte en invulling geven aan de rol omdat het een relatief nieuwe functie is.

Enthousiast geworden?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren door op de oranje knop te drukken onder aan de pagina en je CV 
vergezeld van een motivatiebrief toe te voegen. De selectieprocedure bestaat uit een CV-selectie, een of 
meerdere gesprekken en een capaciteitentest.

Een dossier- en/of referentiecheck kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Door te sollici-
teren op de vacature geef je automatisch toestemming voor deze checks. 

Recruitment Ground Staff publiceert de vacature binnen KLM en KLM Dochters (vaste termijn van 10 
werkdagen). In de selectiefase wordt gekeken of er een geschikte interne kandidaat voor de vacature is. 
Hierbij worden vacatures volgens de afgesproken prioriteitsvolgorde in behandeling genomen (zo heb-
ben REA kandidaten en boventallige werknemers voorrang op reguliere kandidaten). Voor meer informa-
tie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Astrid Musat-Bos via astrid.bos@klm.com.
 
Waar land je?
Jouw stoel staat op Schiphol-Centrum bij de afdeling Technical Services  & Fleet Development. Een onder-
deel van KLM Cityhopper met zo’n 40 medewerkers. KLC is een dochteronderneming van KLM kenmerkt 
zich door een jonge, dynamische en “platte organisatie” waar de korte lijnen hoog in het vaandel staan. 
Je komt terecht in een inspirerende omgeving waarin volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De 
teams waar je mee werkt zijn dynamisch en staan open voor eigen initiatief.

 Wat bieden wij?
Je hebt ambities en wil je graag verder door ontwikkelen tot vraagbaak van de afdeling. Je bent een 
enthousiaste doorzetter en kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden. Samenwerken met 
veel verschillende mensen, bedrijfsonderdelen, bedrijven en landen is je op je lijf geschreven.  Je schakelt 
gemakkelijk met verschillende partijen- binnen én buiten KLM Cityhopper- en staat stevig in je schoenen.
Je herkent jezelf in de volgende competenties: verzamelen van informatie, analytisch, impact en motive-
ren van anderen. 
 
Verder neem je mee:
-      een hbo-of universitair diploma (engineering, vliegtuigbouw, bedrijfskundig of gelijkwaardig);
-      ervaring of affiniteit met part-M en part-145 wet- en regelgeving;
-      grote vaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift;
-      bij voorkeur proces management ervaring.
 
Wij bieden:
• Een brutosalaris tussen € 2.900,00 en € 4.800,00 per maand 
• Volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mooie doorgroeimogelijkheden
• Een goede pensioenregeling, winstuitkering en 8 procent vakantiegeld
• 25 vakantiedagen en 5 extra vrije dagen
• Fikse korting op vliegtickets (als je minimaal 6 maanden in dienst bent)
• Een reiskostenregeling en gratis gebruik van het busnetwerk rondom Schiphol
• Korting op je ziektekostenverzekering
• Een budget voor duurzame inzetbaarheid

Ready for your next destination?
Wacht dan niet langer, en stuur ons je CV en motivatie voor de ‘final boarding call’ op dinsdag 31 augustus  via de link hieronder! Je sollicitatieprocedure 

bestaat uit twee gesprekken en een assessment. Binnen twee weken na je sollicitatie krijg je bericht van ons.

https://careers.klm.com/


