STAGIAIRE BAGAGE TRACING
Leren is reizen naar je toekomst
Jouw dag
Bij ons krijg je het ‘wij’ gevoel. Als Stagiare hoor je bij het team en ga je praktijkgericht aan de slag. Na je
training ben je deel van het team. Een klein percentage van de bagages komt niet correct op zijn bestemming
aan. Het kan gaan om problemen met de bagage zelf (onregelmatigheden w.o. beschadiging, onjuist of
ontbrekend label e.d.). Telefonisch heb je contact met vertegenwoordigers van de luchtvaartmaatschappij,
supervisors en veelvuldig met buitenlandse passagiers. Je zorgt ervoor dat alle gegevens op correcte wijze in het
systeem worden verwerkt. Mondelinge klachten neem je in behandeling en toegewezen bagage maak je
verzendklaar. Voor je het weet is het tijd om niet afgehaalde bagages op te halen bij verschillende
bagagebanden, om deze vervolgens te plaatsen in de opslagruimte. Een afwisselende stageplek, waar geen dag
hetzelfde is.
Ben je ready for take-off?
Je bent op je best als het lekker druk is. Je houdt van dynamiek, afwisselend werk en je vindt onregelmatige
diensten geen probleem. Je bent stressbestendig, communicatiesf sterk en behulpzaam. Je volgt een relevante
MBO 3 of 4 opleiding, Luchtvaartdienstverlening of Medewerker reizen en bent toe aan je tweede of derdejaars
stage. Herken je jezelf? Dan is dit jouw kans op een topstage!
Wat neem je mee op deze reis?
•
•
•
•
•

Vanaf 18 jaar en ouder
Een stageperiode van minimaal 5 maanden of langer
De afgelopen 8 jaar onafgebroken woonachtig geweest in Nederland
(in verband met veiligheidsonderzoek)
Een goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal
Op elk moment van de dag kan je de luchthaven zelfstandig bereiken met eigen vervoer of het OV
(binnen 1 uur)

WAT BIEDEN WIJ
•
•
•
•
•

Een stage om nooit te vergeten!
Je krijgt van ons een interne opleiding en een bijpassende stagevergoeding
€325,00 voor een stageperiode van 30 uur per week voor de duur van vijf maanden en reiskosten
Een persoonlijke leerwerk traject waar jij je talenten kan ontwikkelen en ontdekken
Leuke collega’s in een enthousiast en bevlogen team
De mogelijkheden om te blijven na je stage periode!

JOIN OUR CREW!
Via vacature.nl@aviapartner.aero bereik je het Recruitment team. Vergeet je jouw c.v. en motivatie niet mee te
sturen?

OVER ONS
Aviapartner is een van de grootste afhandelaars op maar liefst 37 luchthavens in Nederland, Belgie, Frankrijk Spanje, Duitsland
en Italie. Sinds 1949 verzorgen wij diverse luchthaven diensten voor onze klanten en passagiers. Van het Inchecken aan de
balie tot het dispatchen van de vluchten. Samen met zo’n 1000 collega’s zorgen wij dat er iedere dag weer gemiddeld 30.000
passagiers veilig op reis kunnen.
WHAT WE DO BEST
Wij zorgen er 365 dagen per jaar voor dat (buitenlandse) luchtvaartmaatschappijen passagiers kunnen vervoeren van en naar
Schiphol. Op het moment dat de vliegtuigen nog onderweg naar de luchthaven zijn, bereiden wij ons op de grond al voor, om
het toestel direct op te vangen aan de gate en weer snel klaar te maken voor vertrek. Soms doen we dat zelfs in 30 minuten
tijd!

www.aviapartner.aero

