Fyrstads Flygplats AB driver Trollhättan-Vänersborgs flygplats på uppdrag av kommunerna Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla och Lysekil. Flygplatsen har bl.a. reguljärtrafik till Stockholm- Bromma alla vardagar och söndagar. Fyrstads
Flygplats AB svarar för stationstjänst, fälthållnings- och räddningstjänst samt luftfartsskydd för den flygverksamhet som
förekommer på flygplatsen. Nu är vi i behov av att nyanställa personal. Vi ser gärna kvinnliga som manliga sökanden.

Fyrstads Flygplats AB söker en el-utbildad Airport Officer ramp
Beskrivning
Trollhättan- Vänersborgs Flygplats är en Basic Airport. Det innebär att vår personal har flera
kompetenser för att kunna utföra arbetsuppgifter som sammantaget ger flygplatsens kunder
bästa möjliga service.

Arbetsuppgifter
På rampen ansvarar du för det arbete som sker närmast flygtrafiken:
·
·
·
·

bagagehantering
avisning
flygplanstankning
skötsel av flygplatsens tankanläggning
Arbetet som fälthållningspersonal varierar efter väder och därför skiftar arbetsuppgifterna också
beroende på årstid. Tillsyn och underhåll av el - och tele anläggningar. Under vintersäsong
innebär arbetet snöröjning på bansystem och parkeringsområden.
Som flygplatsbrandman bemannar du under ditt arbetspass, och tillsammans med övriga i
teamet, räddningstjänsten på Trollhättan – Vänersborgs Flygplats.
I ditt arbete som säkerhetspersonal bemannar du flygplatsens säkerhetskontroll samt utför
tillträdeskontroll och patrullering.
Eftersom flygplatsen arbetar integrerat över enhetsgränser så omfattar ditt uppdrag även andra
på flygplatsen förekommande uppgifter så som underhåll av byggnader, fordon och övrig
utrustning.
Vi är också en mötesplats och när det förekommer aktiviteter är du en representant för vår
flygplats.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning inom el eller teknik, samt praktiska erfarenheter
inom ditt område. Du behöver ha ett tekniskt intresse och vara praktiskt lagd. Ett fullgott
färgseende är ett krav.
Det är krav på giltigt B-körkort. Ett CE-kort är meriterande, då du i tjänsten kommer att använda
tunga fordon. Har du inte redan CE-körkort så behöver du vara beredd på att skaffa det.

För tjänsten krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket samt har goda
kunskaper i engelska. En grundläggande datorkunskap behövs eftersom det förekommer en hel
del arbetsmoment som inkluderar digital hantering.
Arbetet innehåller fysiskt ansträngande moment vilket förutsätter att du är i god fysisk form. Att
klara våra fysiska tester för flygplatsbrandman är en förutsättning för att arbeta hos oss.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du är stabil och hanterar oförutsedda händelser på
ett säkert och flexibelt sätt. Vi vill att du är lyhörd för verksamhetens behov, ödmjuk och har lätt
för att vara en god teamspelare. Du har hög social kompetens, är noggrann, strukturerad och
trivs med att lösa problem.

Villkor
Anställningen är tillsvidare och arbetstiderna är schemalagd skiftgång som även omfattar helger.
Tjänsten är föremål för drogtest, säkerhetsprövning och registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen. Du skall kunna styrka din anställning/anställningar de senaste fem åren.

Kontakt: Joakim Ahlqvist, Teknisk Chef 0520 – 524 930
Kontakt: Eirik Paulsen, Personal. 0520 – 524 922

Ansökan skickas till:
Eirik.Paulsen@fyrstadsflyget.se

