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Banen en uitbreiding
GKN Fokker Hoogeveen
BAS VAN SLUIS
HOOGEVEEN
Vliegtuigbouwer
GKN Fokker in Hoogeveen heeft
ruim dertig vacatures openstaan en daar komen het komende half jaar nog zo’n vijftig
banen bij.

Dat zegt locatiedirecteur Mischa
Baert (45) van GKN Fokker in
Hoogeveen. Het extra personeel
is onder meer nodig door de rol
die GKN Fokker heeft in het meebouwen aan de nieuwe generatie
jachtvliegtuigen van het Nederlandse leger. Het bedrijf bouwt alle deuren van de F-35 die tijdens
de vlucht open en dicht moeten
kunnen. ,,Wij maken de inflight
opening doors van het gevechtsvliegtuig. Denk aan de deuren
voor het landingsgestel of om te
kunnen tanken.’’ De F-35 staat
ook wel bekend als de Joint Strike
Fighter.
De deuren zijn technische
hoogstandjes, zegt Baert. Ze zijn
superlicht en kunnen grote
krachten weerstaan. En de F-35 is
een zogeheten stealth-vliegtuig
dat onzichtbaar is voor de radar.
,,Die deuren moeten dus met hoge nauwkeurigheid sluiten. Zodra
er ook maar een oneffenheid in
zit, zal het vliegtuig te zien zijn.’’
Momenteel werken er 954
mensen op de locatie Hoogeveen.

Locatie kan
mogelijk jaren
profiteren van
JSF-opdracht
Dat zullen er binnenkort ruim
duizend worden, verwacht Baert.
,,We hebben recent 140 mensen
aangenomen. We hebben nu dertig openstaande vacatures. En je
kunt gerust stellen dat daar het
komende half jaar nog maximaal
vijftig banen bijkomen.’’
GKN Fokker staat er goed voor,
vertelt de locatiedirecteur. En
dan niet alleen op het vlak van
werknemers. De vliegtuigbouwer
is momenteel ook bezig met het
uitbreiden van de locatie. ,,Het
gaat dus niet alleen om groei van
personeel, maar ook om de groei
van investeringen. Onze locatie
wordt met zo’n duizend vierkante meter uitgebreid. Over vier
maanden zal dat klaar zijn.’’
Baert zegt dat de locatie Hoogeveen mogelijk tientallen jaren zal
profiteren van de JSF-opdracht.
,,Kijk naar de F16. Sinds de jaren
80 zijn wij daar bij betrokken en
dat zijn we nog steeds. De verwachting is dat we ook bij de F-35
zo’n lange periode betrokken zullen zijn.’’
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