Medio 2020 gaat de nieuwe vakantieluchthaven Lelystad Airport (Schiphol Group) open voor aantrekkelijke
toeristische steden en regio’s in Europa en overige landen rondom de Middellandse Zee. 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 doorgaat een belangrijke transformatie van een relatief kleine luchthaven naar een
volwassen 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:

Supervisor Airport Operations
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 Supervisor Airport Operations zullen daarin
meegroeien.

Verantwoordelijkheden van de Supervisor Airport Operations:
In deze functie ben jij eindverantwoordelijk voor de totale luchthavenoperatie (parkeren, terminal en airside) op
zowel het nieuwe, als het bestaande areaal van Lelystad Airport. Je vertegenwoordigt de luchthaven exploitant en
voert regie richting dienstverleners tijdens de uitvoering van je dienst zowel tijdens normale als ook tijdens
verstoorde operatie. Als Supervisor Airport Operations neem je proces overstijgende besluiten met
verantwoording achteraf.
Daarnaast voer je de volgende werkzaamheden uit:










Voorbereiden van de dag van uitvoering inclusief pre- en preview.
Voorzitter van de dagelijkse operationele briefings.
Voorzitter van het interdisciplinaire overleg gedurende verstoorde bedrijfsvoering en calamiteiten.
Verantwoordelijk voor de aansturing van de sneeuw- en gladheidsorganisatie.
Verantwoordelijk voor één of meerdere accounts (werkvergunningen, vakbekwaamheid, etc.).
Opstellen van de dienstrapportage.
Het verwerken en analyseren van incidentmeldingen.
Uitvoeren van operationele werkzaamheden ter vervanging/ondersteuning van je collega’s bij de
operationele dienst.

Jouw toegevoegde waarde:
Jij bent een Supervisor Airport Operations met een passie voor luchtvaart en de energie om de
luchthavenoperatie zo efficiënt mogelijk te voeren. Je bent dienstverlenend en gastvrij van aard en denkt vanuit
kansen, bent proactief, communicatief en kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. Je staat sterk in
je schoenen, bent resultaat- en oplossingsgericht, neemt je verantwoordelijkheid en je stuurt actief op je eigen
ontwikkeling.
Tenslotte beschik jij over MBO niveau 4 werk- en denkniveau, heb je minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring
binnen de operatie in de luchtvaart. Daarnaast beschik je over Engelse spreek- en schrijfvaardigheid.

What’s in it for you?
Naast een marktconform salaris (functieschaal 9 min. € 3.299,77 – max. € 4.280,33 bruto p/m excl. toelages) op
basis van een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de
Arbeidsvoorwaardenbundel Lelystad Airport, bieden wij 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 Supervisor Airport Operations zal starten in september, van kandidaten wordt
verwacht de gehele maand september beschikbaar te zijn.

