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

Aviator søger Passagerassistenter
Aviator Denmark søger i forbindelse med trafikforøgelsen nye
passagerassistenter. Der er tale om en tidsbegrænset stilling
til 30. september 2019.
Som passagerassistent varetager du passagerrelaterede
opgaver i terminalerne. Sammen med dine kolleger har du
ansvaret for, at sikre passagererne en korrekt, hurtig og
venlig betjening, samt efterstræbe at hver enkelt passager
oplever betjeningen som professionel, respektfuld,
imødekommende og personlig. Du vil være firmaets ansigt
udadtil og have den daglige gang med passagerne fra deres
ankomst til lufthavnen, til de boarder deres fly. Ikke to
passagerer er ens, hvilket er med til at gøre hverdagen
varieret og alsidig.
Dine opgaver:
Check in samt assistere ved self service
Floorwalking og servicere passagerer ved spørgsmål.
Assistere UM til fly (uledsagede passager u. 18 år.)
Assistere i boardingprocessen
Dokument check af pas/visum
Diverse ad hoc
Personlige egenskaber:
Du er servicemindet og har et positivt sind.
Du er initiativrig og tør at tag fat, der hvor der er
behov.
Du er udadvendt, loyal og ansvarsfuld.
Du kan holde hovedet koldt i situationer, hvor
tingene går stærk.
Du har lyst til at sætte dig ind i airlines gældende
regler og procedure
Du har en god forståelse for andre mennesker og
kulturer.
Du er omstillingsparat og meget fleksibel

-

Har flair for it og kan arbejde i flere check in
systemer ad gangen.

Vi ser gerne, at du har en HG-, HH-, HF- eller
studentereksamen.
Derudover er en baggrund i rejsebranchen samt erfaring fra
et eller flere servicefag af stor betydning og en god
forudsætning.
At du taler flydende dansk og engelsk er et must, samtidig
ser vi gerne, at du taler et sprog ud over det.
Vi stiller derudover krav til, at du har ren straffeattest.
Kan du godt lide tanken om et internationalt arbejdsmiljø
præget af travlhed og engagerede mennesker? Så er dette
job i Aviator måske lige noget for dig.
Stilling:
Arbejdstid:

Startdato:
Deadline:
Løn:
Arbejdsplads:
Spørgsmål:

Passagerassistent
Man-søndag, alle døgnets timer.
Fri hver 3.weekend. Min 89 timer
skiftlagt pr. måned.
Marts eller april 2019
1.februar 2019.
Samtaler afholdes løbende.
Overenskomst og lokalaftale med
HK
Københavns lufthavn
Kontakt Aviators HR afdeling på tlf.
32474210.

Send din ansøgning via nedenstående link:
Skriv venligt i ansøgningen, hvor du har fundet vores
stillingsopslag.

https://app.jobmatchprofile.com/a2xrwd

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

