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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 portører til bagagehåndtering i
lufthavnen - sommervikariat
Nu har du en unik mulighed for at få et spændende og
givende job i et af de mest innovative Aviation Services
virksomheder – AVIATOR.
I forbindelse med vores sæsonbetingede trafikforøgelse,
søger Aviator Denmark nye portører til bagagehåndtering i
Københavns lufthavn med opstart i marts og april. I jobbet
som portør i Aviator er det dit ansvar, i samarbejde med dine
kolleger, at gennemføre flyafvikling indenfor egne
ansvarsområder på en sådan måde, at airlines, passagerer og
kolleger oplever en effektiv, korrekt og moden
arbejdsindsats.
I jobbet som portør på Rampen i Aviator arbejder du med den
fysiske håndtering af bagage. Der er tale om et varierende
job som foregår i et hektisk arbejdstempo i samarbejde med
engagerede kollegaer. En betydelig del af jobbet foregår ved
anvendelse af og kørsel med specielt grej, når flyene skal
lastes og losses.
Vigtige
•
•
•
•

opgaver i stillingen:
Bagage-, fragt og posthåndtering
Kørsel med bagage til og fra fly
Kørsel med post og fragt
Kørsel med specielle køretøjer (såsom trappe, bånd
og truck)

Den rette kandidat til stillingen har:
•
Et godt helbred og en god fysik og er vant til at
arbejde udendørs.
•
Kørekort til personbil.
•
Gode kundskaber i dansk – både tale og skrift

•
•
•

Ren straffeattest
Rimeligt kendskab til engelsk
Stort kørekort og gaffeltruck-certifikat er en klar
fordel.

Vi kan tilbyde:
•
En spændende og dynamisk arbejdsplads i
Københavns lufthavn
•
En tidsbegrænset deltidsstilling som sommervikar til
og med 30.september 2019.
•
Ansættelse i henhold til Industriens overenskomst
samt gældende 3F-lokalaftale for området.
•
Ansættelse på en kontraktnorm med min. 65 timer/
min. 104 timer skiftlagt om måneden.
•
God mulighed for at påvirke adgangen til flere timer.
•
Arbejdstiden er skiftende og vil være placeret på
ugens 7 dage, 24 timer i døgnet.
Er du interesseret?
Er du interesseret i et spændende og tempofyldt sommerjob i
Københavns lufthavn?
Så send din ansøgning med redegørelse for erfaring og
motivation senest den 1.februar 2019 via nedenstående
link.
Du bedes notere i ansøgningen, hvor du har fundet vores
stillingsopslag.
Vi afholder samtaler løbende.
Spørgsmål til stillingen kan rettes til HR afdelingen på tlf.
32474210.

Send your application and CV to:

https://app.jobmatchprofile.com/364ect
- - - Safety is our no.1 priority - - - Quality is the standard - - -

