Aviapartner is een Belgisch bedrijf dat diensten aanbiedt voor luchtvaartmaatschappijen en zakenvliegtuigen op meer dan 30 luchthavens
in Europa. De hoofdzetel bevindt zich op Brussels Airport. Aviapartner is een klantgerichte dienstverlener. Om dit te realiseren zijn onze
medewerkers onze belangrijkste activa. Bij Aviapartner is elke individuele medewerker verantwoordelijk voor het doorgeven van de
kernwaarden van het bedrijf.
Onze waarden zijn :
✓ Klantgerichtheid: wij luisteren naar onze klanten.
✓ Creativiteit : pionieren is deel van ons werk.
✓ Kwaliteit en Veiligheid: wij presteren beter.
✓ Concurrentievermogen: concurrentieel zijn, dat is onze dagelijkse uitdaging.
✓ Mensen business: onze mensen maken het verschil.
✓ Go green, Aviapartner heeft zichzelf een belangrijk doel gesteld: to Go Green!

Voor het academiejaar 2018-2019 is Aviapartner op zoek naar een dynamische

Student
HR marketing & communicatie
Wil jij graag werken in een klantgericht dynamisch internationaal bedrijf op de luchthaven?
Wil je veel leren over HR marketing en interne communicatie?
Volg je een bachelor of master opleiding in communicatie ?
Heb je affiniteiten met HR of heb je hier grote interesse in?
➢ Dan zijn wij misschien wel op zoek naar JOU!
Wij zoeken een student die ons tijdens het academiejaar gedurende 1 dag per week kan helpen om
onze HR marketing & communicatie te structureren en te optimaliseren. Wij denken daarbij in eerste
instantie aan social media. Maar ook: hoe maken we onze interne communicatie beter zichtbaar voor
iedereen, hoe maken we ons eHRM systeem visueel aantrekkelijker,... Daarnaast, in overleg met de
HRD, de business en op basis van geschiktheid, vaardigheden en interesse : samen met een collega
andere ad hoc communicatie projecten opnemen en afwerken.

Wie ben jij:
✓ Je hebt een vlotte pen, je bent visueel ingesteld en communicatief creatief.
✓ Interne communicatie en marketing is jouw ding en je hebt interesse in HR.
✓ Je bent nieuwsgierig en leergierig.
✓ Zelfstarter en can-do mentaliteit.
✓ Positief kritisch op eigen prestaties, met gezond oog voor detail.
✓ Logische denker, analytisch.

Herken je jezelf in het bovenstaande? Klaar om er in te vliegen?
Stuur jouw cv en motivatie door naar jobs.be@aviapartner.aero met de referentie Student HR
marketing & communicatie.

