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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 trafikassistenter till Passagerarservice på
Landvetter,
Vi söker ett antal personer för timanställning omgående samt
ett antal personer för tjänstgöring under semesterperioden.
Ev kan timanställning erbjudas även efter semesterperiodens
slut.
Du kommer att tjänstgöra som trafikassistent och tjänsten
innefattar samtliga förekommande arbetsuppgifter och
områden inom markservice såsom check-in, gatearbete,
ankomservice ,mm.
Du kommer att arbeta oregelbundet efter våra kunders
trafikprogram, tidiga morgnar/sena kvällar/helger är frekvent
förekommande, ev kan även nattarbete bli aktuellt.
Att ge utmärkt service är mycket viktigt, därför behöver du
kunna möta olika sorters människor på ett korrekt vänligt och
tydligt sätt.
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 (tunga lyft kan förekomma).
De krav vi ställer på Dig är i huvudsak följande:
* Treårigt gymnasium eller motsvarande.
* Erfarenhet från servicebranschen.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och i skrift
* Att arbeta för och med människor, vara noggrann, kreativ
* och sätta kunden i fokus
* Ha körkort och tillgång till bil
* Baskunskaper i Office, Outlook och Internet

Övrigt:
För att kunna arbeta som trafikassistent måste du genomgå
en obligatorisk internutbildning hos oss
Det förekommer både dag/kväll och helgpass.
Utdrag ur belastningsregistret samt säkerhetsprövning krävs
före anställningens början.
Anställning kräver fullgjord och godkänd utbildning.
Lön: Enligt gällande kollektivavtal (Unionen)

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:
Mathias Johansson
Station Manager
mathias.johansson@aviator.eu

Är du intresserad så är du välkommen med din ansökan
snarast, gärna med nytaget foto,till
ansokan.got@aviator.eu Ange Trafikassistent GOT i
ämnesraden.
Mvh
Anna Högosta
HR
Aviator Airport Services Sweden AB

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

