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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.

Teamleder til Aviators Bagagehal
Nu har du en unik mulighed for at få et spændende og
givende job i et af de mest innovative Aviation Services
virksomheder – AVIATOR.
Vi søger en Teamleder til vores Bagagehal i Aviator Denmark
A/S i Kastrup Lufthavn med forventet opstart den 1. marts
2019.
Du vil som Teamleder være placeret i Bagagehallen og have
ansvar for ca. 35-40 dygtige medarbejdere.
Du vil fungere som et koordinerende led mellem Ramp
Manager og medarbejderne i Bagagehallen.
Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor vagterne hovedsageligt
vil ligge i hverdagene, men med mulighed for at planlægge
vagterne på forskellige tidspunkter hvis dette giver mening
for driften.
Du vil som Teamleder referere til Ramp Manageren.
Vigtige opgaver i stillingen som Teamleder i
Bagagehallen:
•
Administrative opgaver
•
Driftansvarlig
•
Arbejdsmiljøansvarlig
•
Produktansvarlig
•
Procesansvarlig
•
Budgetansvarlig
•
Personaleansvarlig
Som Teamleder skal du kunne udføre administrative ad hoc
opgaver samtidig med, at du sikre driften i hallen.
Teamlederen skal derudover medvirke til at sikre en optimal
daglig ressourceanvendelse og deltage ved rekruttering samt
uddannelse af nyt personale.

Implementering og opfølgning på procedureændringer vil
ligeledes være en stor del af denne stilling.
Den rette kandidat til stillingen har:
•
En rolig personlighed – også i konfliktsituationer.
•
Et stærkt overblik
•
God til at arbejde i Word, Excel og Outlook
•
Stærke sproglige kompetencer i dansk såvel som
engelsk
•
God erfaring og forståelse for service
•
Erfaring fra driftsvirksomhed er en fordel
•
Ledererfaring er at foretrække
Vi kan tilbyde:
•
En spændende og dynamisk arbejdsplads i
Københavns lufthavn
•
Et team med gode relationer
•
Mulighed for selv at strukturere sin arbejdsdag
Er du interesseret?
Er du interesseret i et spændende og tempofyldt job i
Københavns lufthavn hvor du selv kan have indflydelse på din
hverdag?
Så send din ansøgning med redegørelse for erfaring og
motivation senest den 15.februar 2019 via nedenstående
link.
Du bedes notere i ansøgningen, hvor du har fundet vores
stillingsopslag.
Vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingen kan disse rettes til Ramp
Manager, Michael Lange, på tlf. 27884006 eller til HR
Manager, Rikke Krebs, på tlf. 26183613.

Send your application and CV to:

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

