
Dan is de BBL-opleiding 
Samenbouwer 
Vliegtuigbouw  
echt iets voor jou!

Wil jij meebouwen 
aan vliegtuigen?



Vind jij vliegtuigen geweldig? Dan zit je goed bij GKN Fokker Aerostructures. Wij zijn 
een erkend leerbedrijf met vestigingen in Papendrecht, Hoogeveen en Helmond.  
Bij onze BBL-opleiding Samenbouwer Vliegtuigbouw word je onderdeel van de 
wereld van luchtvaart door mee te bouwen aan vliegtuigen. Jij zorgt ervoor dat 
gigantische Boeings, Airbussen, snelle Gulfstreams en zakelijke Dassault vliegtuigen 
veilig van de grond komen. 

Over GKN Fokker Aerostructures BV

In 22 maanden leggen we de basis voor 
jouw vakmanschap door middel van 
praktijklessen en stages op diverse 
afdelingen. Een dag in de week volg 
je theorieles op onze partnerschool. 
Je rondt de opleiding af met een examen 
op mbo-niveau 2. Van daaruit bieden we 
je mogelijkheden om door te leren en 
door te groeien naar ondersteunende- 
of leidinggevende functies. We starten 
in september.

Opleiding en carrière-
mogelijkheden

Heb je vmbo-niveau en ben jij leergierig, 
enthousiast over techniek en ouder 
dan 16 jaar? Dan kan jij je voor deze 
opleiding aanmelden. Omdat veiligheid 
en kwaliteit in de luchtvaart altijd voorop 
staan, verwacht GKN Fokker dat jij inzet 
en discipline laat zien en vooral over 
een groot gevoel van verantwoordelijk 
beschikt. Na je aanmelding word je 
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 
en een schriftelijke test, daarna hoor je of 
je kan beginnen met de opleiding.

Toelatingseisen



Papendrecht

Walter van de Coeverring

Walter.vandecoeverring@fokker.com

tel. 06 12 45 63 35

Hoogeveen

Harry Palecny

Harry.palecny@fokker.com 

tel. 06 12 31 57 07

Geïnteresseerd? Meld je dan aan!

Contactpersonen

Ben jij enthousiast geworden en wil je een vliegende start maken met je 

carrière? Meld je dan aan via de website www.ikwordvliegtuigbouwer.nl

Arbeidsvoorwaarden
Je start de opleiding met een leerarbeidsovereenkomst en bijbehorend salaris dat 

voldoet aan het wettelijke minimum. De vakanties lopen parallel aan de regionale 

schoolvakanties. GKN Fokker betaalt je schoolboeken, gereedschap en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 


