RTM |Coördinator Passage 30-38 UUR
Een ware regelaar!
Jouw dag

Als een spin in het web zorg je samen met je collega- coördinatoren voor de juiste uitvoering vooraf
als tijdens de dagelijkse operatie. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers,
je zorgt dat de check-in balies tijdig geopend zijn en de medewerkers paraat staan. Het muteren van
dienstroosters na ad hoc wijzigingen behoort ook tot de administratieve werkzaamheden en daarnaast
verzamel je alle relevante gegevens over de vluchten. Je ziet toe dat de kledingvoorschriften wordt
nageleefd en indien nodig op correcte wijze de medewerkers hierop aan te spreken.
Onregelmatigheden rapporteer je aan de Supervisors van landside. Bij afwezigheid van de Supervisor
neem je de ziek- en betermeldingen aan en verwerkt deze administratief.
Kortom een bijzondere werkplek waar geen dag hetzelfde is!
Ben je ready for take-off

Je bent een natuurlijke verbinder en hebt het vermogen om creatief en flexibel om te gaan met ad
hoc situaties. Tegelijkertijd ben je geduldig, je communiceert op correcte, enthousiaste en op een
doortastende manier. Je bent een doorbijter, die in tijden van hoge werkdruk het hoofd koel weet te
houden.
Hoe chaotischer jouw dag, hoe meer energie je krijgt. Herken je jezelf? Dan is dit jouw baan!
FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•
•

Minimaal 8 jaar onafgebroken woonachtig in Nederland
Minimaal MBO+werk- en denkniveau
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Relevante werkervaring met check in en gate processen
Leidinggevende ervaring (min. 2 jaar)

WAT BIEDEN WIJ

•
•
•
•

Een marktconform salaris en een contract voor 30-38 uur verdeeld over 5 dagen
Verder kan je rekenen op een reiskostenvergoeding en onregelmatigheidstoeslag
Leuke collega’s in een enthousiast en gedreven team
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?

Deadline: 13 mei
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
Rotterdam The Hague Airport. 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

