AMS – TEAMLEIDER PASSAGE (Vueling)| 30-38 UUR
De talentenleider
Jouw dag
Samen met je collega-Teamleiders ben je verantwoordelijk voor het mede-aansturen van het grondpersoneel en
het operationele proces. Je bent een verbindende factor en je hebt veelvuldig contact, met de medewerkers waar
je leiding aan geeft. Je hebt oog voor hun doorgroeipotentieel.
Over een uur heb je een werkoverleg met je Supervisor. Je levert input voor de functioneringsgesprekken, neemt
de heads-up van de gevoerde gesprekken door en bespreekt eventuele verstoringen in de operatie. Al gauw is
het tijd om trainingen en workshops te organiseren. Ondertussen vindt er ad hoc een wijziging plaats in het
dagrooster, welke je snel oppakt. Jouw helikopterview en organisatorische vermogen komen in deze functie
perfect van pas. Is er een klacht of calamiteit? Je lost dit, al dan niet in overleg met de Supervisor, professioneel
en servicegericht op.
Ben je ready for take-off?
Oplossingen weet je elke dag weer overtuigend neer te zetten. Je bent creatief van geest en kijkt verder dan wat
voor de hand ligt. Je hebt goed ontwikkelde sociale vaardigheden, bent communicatief sterk en je staat stevig in
je schoenen. Je hebt goed gevoel voor kwaliteit en dienstverlening.
Hou je van hectiek, afwisseling en een fantastische uitdaging? Dan is dit jouw baan!
WAT NEEM JE MEE
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal MBO niv. 4 werk- en denkniveau
Met leidinggevende capaciteiten
Minimaal 8 jaar onafgebroken woonachtig in Nederland
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. De Spaanse taal is een grote pré
Kennis van een of meer check-in systemen, in ieder geval: GO NOW is een grote pré
Flexibiliteit! Je bent bereidt om op wisselende tijden en diensten te werken
Je kunt op elk moment de luchthaven zelfstandig bereiken. De eerste diensten starten momenteel om
04:15 uur

WAT BIEDEN WIJ
•
•
•
•
•

Een marktconform salaris en een contract voor 30-38 uur verdeeld over 5 dagen
Reiskostenvergoeding en onregelmatigheidstoeslag
Leuke collega’s binnen een uitdagende en prestatiegerichte organisatie
Je krijgt van ons een interne opleiding van 12 maanden. Doorgroeimogelijkheden zijn volop aanwezig
De mogelijkheid te genieten van de ViaVia Bonus regeling voor het aanbrengen van nieuwe collega’s!

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 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

