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SERVICE THAT MOVES YOU
Aviator is a supplier of Aviation Services, taking care of passengers and equipment at several airports in Europe. Aviator was founded in December 2010.

Vi söker Flygplastmedarbetare till Rampen på Arlanda
Flygplats
Trivs du med ett fysisk utmanande arbete där du har
varierande arbetstider?
Vi söker flygplastmedarbetare till Lastningen på Arlanda
under perioden februari-september samt för att täcka upp
sommartidtabellerna 2017, samt när vår ordinarie personal
är på semester. Tjänsterna är säsonganställningar med
chans till övergång till tillsvidareanställningar i höst.
Du kommer att tjänstgöra som flygplatsmedarbetare och
tjänsten innefattar samtliga förekommande arbetsuppgifter
och områden inom rampen såsom lastning och lossning av
baggage, sortering av baggage mm. Du kommer att arbeta
oregelbundet efter våra kunders trafikprogram, tidiga
morgnar/sena kvällar/helger är frekvent förekommande.
Som person är du noggrann, punktlig och har en känsla för
detaljer. Vidare är du är en kommunikativ person som har lätt
för att arbeta i grupp såväl som självständigt. Eftersom du
ofta kommer att arbeta under tidspress måste du ha ett gott
humör, tålamod och en god fysik för att kunna bli en i vårt
team. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där servicen
kommer direkt efter säkerheten, som alltid är högsta prio.
De krav vi ställer på Dig är i huvudsak följande:
* Minst 18 år gammal.
* Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och i skrift) *
* Ha fullgod hälsa och god fysik då det ofta förekommer
* tunga lyft i arbetet.
* Ha körkort och tillgång till bil.
* Baskunskaper i Office, Outlook och Internet.

Övrigt:
För att kunna arbeta som flygplatsmedarbetare måste du
genomgå en obligatorisk internutbildning. Information om
kurslängd och datum för kurs presenteras i samband med
intervjutillfällena.
Utdrag ur belastningsregistret samt säkerhetsprövning krävs
före utbildningsstart. Anställning kräver fullgjord och
godkänd utbildning.
Tillträde: Våren 2017 enligt överenskommelse.
Lön: Enligt gällande kollektivavtal (Transport)
Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Jonas Brundin
Manager Airside Production
jonas.brundin@aviator.eu

Är du intresserad så är du välkommen med din ansökan
snarast, vi gör urval löpande inför vårens antagning.
Skicka din ansökan, med nytaget foto, via e-mail till:
cv.se@aviator.eu
Ange Flygplatsmedarbetare ARN i ämnesraden.
Mvh
Anna Högosta
Acting Human Resource Manager
Aviator Airport Services Sweden AB

- - - Safety is our no.1 priority - - - Quality is the standard - - -

