Vanaf 2020 zal Lelystad Airport (Schiphol Group) uitgroeien tot hèt vakantievliegveld van Nederland. Belangrijke
pijlers van de vernieuwde luchthaven zijn goede bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid en aandacht voor
haar directe omgeving door middel van verantwoord ondernemen, innovatie en proactieve regionale
samenwerking. De Lelystad Airport organisatie maakt een belangrijke transformatie door van een recreatie
luchthaven naar een luchthaven met commerciële passagiersvluchten.
De Operationele Dienst is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering op de luchthaven. Het beslaat de
afhandeling van vliegtuigen, passagiers, bagage en crew zowel op landzijde, luchtzijde en in de terminal. De
operatie komt tot stand middels samenwerking met diverse ketenpartijen zoals, dienstverleners,
onderhoudspartijen, luchtvaartbedrijven, verkeersleiding, Douane en Koninklijke Marechaussee.
Ter uitbreiding van onze Operationele Dienst zijn wij op zoek naar een:

Airside Operations Officer
Dienstverlenend | Communicatief | Ondernemend | Resultaatgericht
(fulltime, 36 uur in roosterdienst)

Herken jij je in bovenstaande karaktereigenschappen......dan zoeken wij jou!
Lelystad Airport en de Operationele dienst zijn continu in ontwikkeling. Daarbij zoeken we een balans tussen de
continuïteit van de huidige dienstverlening en de transformatie naar de openstelling voor commerciële
passagiersvluchten. Jouw rol en de verantwoordelijkheden als Airside Operations Officer zullen daarin
meegroeien.

Verantwoordelijkheden van de Airside Operations Officer:
Als Airside Operations Officer krijg je bij Lelystad Airport veel taken en verantwoordelijkheden. Je bent
verantwoordelijk voor de uitvoering van alle primaire operationele processen aan airside waaronder:










Vraagbaak voor (operationele) gebruikers
Het uitvoeren van controles en inspecties
Het toezicht houden op en ondersteunen van de uitvoering van werkzaamheden
Verjagen van vogels op en nabij de start- en landingsbaan
Registreren van incidenten
Het op veilige en efficiënte wijze begeleiden en parkeren van vliegtuigen op de grond
Het uitvoeren van taken in de sneeuw- en gladheidsorganisatie
Het coördineren en uitvoeren van taken tijdens incidenten en calamiteiten
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Jouw toegevoegde waarde:
Jij bent een Airside Operations Officer met een operationeel hart en een passie voor luchtvaart. Je hebt een sterk
ontwikkeld veiligheidsgevoel / -besef, houdt overzicht, handelt proactief en ziet het grotere geheel.
Verder:







Heb je een resultaat- en oplossingsgerichte houding;
Ben je een teamplayer;
Zie je mogelijkheden;
Ben je empathisch;
Sta je sterk in je schoenen.

Tenslotte beschik jij over MBO niveau 4 werk- en denkniveau, spreek je de Engelse taal en heb je 2 jaar
aantoonbare werkervaring binnen de operatie in de luchtvaart.

What’s in it for you?
Naast een marktconform salaris (functieschaal 8 min. € 2.938,33 – max. € 3.791,72 bruto p/m excl. toelages) op
basis van een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt Luchthaven Lelystad Airport
vooral een dynamische en afwisselende werkomgeving waar meer dan voldoende ruimte is om eigen talenten in
te zetten en verder te ontwikkelen.

Interesse?
We zien je sollicitatie graag tegemoet via de Schiphol Carrièresite, dit kan tot uiterlijk 30 juni. Let op, sollicitaties
die niet via de solliciteer button op de Schiphol Carrièresite worden ingediend, kunnen helaas niet in behandeling
worden genomen.
Heb je inhoudelijke vragen na het lezen van deze vacature? Neem dan contact op met Edward de Kruijf, Manager
Day-to-Day Operations, via kruijf@lelystad-airport.nl
Het aanvragen van een VOG-verklaring en een AIVD screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
De sollicitatiegesprekken in de 1e ronde zullen worden gehouden op

: 2 & 8 juli 2019

De sollicitatiegesprekken in de 2e ronde zullen worden gehouden op

: 11 juli 2019

NB: De opleiding voor Airside Operations Officer zal starten in september, van kandidaten wordt verwacht
de gehele maand september beschikbaar te zijn.

Versie 2019

