BAGAGE MEDEWERKER -SCHIPHOL (30-38 uur)
Jouw dag
Een ding staat vast, geen dag is hetzelfde in de wonderlijke ondergrondse wereld van het vliegveld. In de

bagagekelder zorg jij ervoor dat elke passagier blij wordt als zijn of haar koffer van de bagageband
afrolt
Je werkt met verschillende nationaliteiten, in een team van meer dan 50 collega’s waar de sfeer
gezellig en losjes is. Tijdens werkzaamheden verveel jij je geen moment. Je bent gedisciplineerd bezig
met het sorteren van in - en uitgaande bagage met een scansysteem. Ben je geordend en beschikt
over een goede dosis verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is dit jouw baan!

FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•
•

Minimaal 8 jaar onafgebrolken woonachtig in Nederland
In het bezit zijn van rijbewijs B
Goede beheersing van de Nederlandse taal
De mogelijkheid om te allen tijden de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen
vervoer of het openbaar vervoer
Flexibiliteit en dus bereid om op wisselende tijden en diensten aan de slag te gaan
maandag t/m zondag variable tussen 04:30 en 00:00

WAT BIEDEN WIJ

•
•
•
•
•

Een marktconform salaris, een contract voor 30-38 uur en reiskostenvergoeding
Onregelmatigheidstoeslag
Leuke collega’s in een enthousiast team
De mogelijkheid te genieten van de ViaVia Bonus regeling voor het aanbrengen van nieuwe
collega’s!
Veel ruimte voor ontwikkeling. Wij verzorgen diverse trainingen (plus een individuele bagage
training)

JOIN OUR CREW
Via vacature.nl@aviapartner.aero bereik je het Recruitment team. Vertgeet 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 zijn naar de luchthaven, zijn wij al bezig met de voorbereidingen om
het vliegtuig, na de landing, 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

