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SERVICE THAT MOVES YOU
Aviator is a supplier of Aviation Services, taking care of passengers and equipment at 17 airports from
Helsinki to Manchester. Aviator was founded in December 2010.

HR Coordinator til Aviators HR afdeling
Til Aviator’s HR afdeling søger vi en skarp, engageret HRCoordinator som er hjemmevant i en HR afd. og med særlig
fokus på uddannelse og fravær da HR afdelingen står overfor
en stor udvikling af disse opgaver, til gavn for den enkelte
medarbejder men også for at nå de strategiske mål i
virksomheden.
Aviator er placeret i Københavns lufthavn, vi har pt. Ca. 500
engageret medarbejdere ansat i forskellige funktioner lige fra
groundhandling, lounges, værksted til administration.
Jobindhold
Vi tilbyder et spændende og bredt arbejdsområde indenfor
Human Ressource med hovedvægt på følgende:
•
•
•
•
•
•

•

Uddannelsesadministration og planer
Rekruttering fra A-Z
Personale administration – barsel, orlov etc.
Udarbejdelse af ansættelseskontrakter, inkl.
ændringer i ansættelsesforhold
Deltage i optimering og videreudvikling af de
administrative processer
Et vigtigt element af HR-afdelingens funktion er
sparring med driftsledelsen i personalemæssige
spørgsmål, hvorfor erfaring med dette er til stor
fordel
Diverse administrativ og HR ad hoc, herunder
intranet, personalehåndbog og lederportal.

Vi forventer
Du har relevant HR baggrund og erfaring fra en lignende
stilling, særligt hele området omkring uddannelse og
håndtering af fravær. Kendskab til personalejura er klart en
fordel.
Du er struktureret, imødekommende, serviceminded og har
en positiv tilgang til kollegaerne og dagligdagen.
Vi arbejder i en hektisk hverdag, hvor du møder alsidige
opgaver og skal være indstillet på fleksibilitet i opgaver og
omfang.

Vi tilbyder
•
•
•
•

Et udfordrende job i et dynamisk miljø, præget af
godt humør, effektivitet og faglighed
En uformel omgangstone med gode kollegaer.
Fuldtid på 37 timer med løn efter aftale
Pensionsordning og sundhedsforsikring

Ansættelse og kontakt
Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen
til at kontakte HR Manager, Rikke Krebs Hansen på tlf.:
26183613.
Ansøg via nedenstående link. Her udfylder du
ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning,
CV etc. Senest 20.januar 2019.

https://app.jobmatchprofile.com/7q3sq4

- - - Safety is our no.1 priority - - - Quality is the standard - - -

