Passage medewerker
Rotterdam The Hague Airport

8 januari 2019

Voor de afdeling Passage te Rotterdam The Hague Airport zijn we op zoek naar enthousiaste collega’s die ons
team komen versterken!
In deze functie ben je het visitekaartje van Aviapartner richting de airlines en de passagiers. Je bent
verantwoordelijk voor het inchecken van passagiers, het controleren van de reisdocumenten, het inchecken
van bagage en het begeleiden van het boarding-proces aan de gate.
Functie-eisen:
 Minimaal MBO-4 niveau;
 Werkervaring in de luchtvaart is een pré;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 De afgelopen 8 jaar woonachtig in Nederland (i.v.m. met een verplicht veiligheidsonderzoek);
 Je kunt de luchthaven Rotterdam The Hague Airport binnen één uur bereiken;
 Je dient te beschikken over eigen vervoer;
 Bereidheid tot werken in onregelmatige diensten, 7 dagen per week. De dienstlengte varieert tussen 3 en 9
uur, diensten met een lengte van 3 uur komen veelvuldig voor;
 Een minimale beschikbaarheid van drie dagen per week op basis van een min-max contract (minimaal 20
uur per week;
 Oproep en/of seizoenswerk is ook een mogelijkheid bij Rotterdam The Hague Airport.
Competenties:
 Flexibel; Je bent flexibel inzetbaar en je kan tijdens je werk snel schakelen en beslissingen nemen.
 Dienstverlenend; Je weet hoe je passagiers een gastvrije beleving op de airport kan geven.
 Stressbestendig; Je raakt niet in de stress als er 10 passagiers voor je balie staan.
 Teamplayer; Samen met je collega’s zorg je voor een soepel incheck en boardingproces.
Wat wij bieden:
 Een leuke en dynamische werkomgeving met leuke collega’s;
 Minimale urengarantie, waarbij oproep/seizoenswerk ook mogelijk is;
 Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie deze te verlengen bij gebleken geschiktheid
en voldoende werkaanbod.
 Een tegemoetkoming in reiskosten;
 Toeslag voor onregelmatige diensten.

Ben je deze servicegerichte en enthousiaste medewerker? Stuur dan snel jouw CV en motivatiebrief
naar vacature.nl@aviapartner.aero o.v.v. Passage Rotterdam.

