
 

 

AIRPORT OFFICER RAMP 

 

Trollhättan - Vänersborgs flygplats är genom sitt centrala läge i Västsverige en viktig samhällsfunktion som ger 
området god tillgänglighet och bidrar till tillväxt och utveckling. Flygplatsen drivs av Fyrstads Flygplats AB, ett 
kommunalt bolag som ägs tillsammans av Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil.  

Flygplatsen har en självklar roll i det växande området och en roll i Totalförsvaret. Flygplatsbolaget ska agera 
framsynt, ansvarstagande och alltid vara redo att tillgodose samhällets olika behov av flyg. Bolagets ambition 
är att verksamheten vid flygplatsen ska växa när det gäller antalet passagerare och destinationer och samtidigt 
fortsätta hållbarhetsomställningen. 

Från flygplatsen går daglig linjetrafik till Stockholm och här landar och startar samhällsviktiga flyg både dag 
och natt. Därutöver finns flera flygskolor, privata hangarägare, flygklubbar och en del fraktflyg.  

På flygplatsens är vi drygt 15 anställda som arbetar integrerat med säkerhet och service till passagerare och till 
allt avgående och ankommande flyg. Våra ledordord är säker, smidig och tillförlitlig. Vardagen för alla präglas 
av ansvar, säkerhet och stor variation. 

Nu är vi i behov av att nyanställa personal till ramptjänsten. Vi ser gärna kvinnliga som manliga sökanden.   

 

Fyrstads Flygplats AB söker flygplatspersonal 

Trollhättan- Vänersborgs Flygplats är en Basic Airport vilket innebär att en tjänst hos oss innehåller många olika 

ansvarsområden och arbetsuppgifter, alla dagar kan se olika ut. 

Vi söker dig som inspireras av att arbeta med följande arbetsuppgifter: 

I rollen som Airport officer ramp ingår bagagehantering till och från flygplan, avisning, toalett- och 

vattenservice, flygplanstankning och skötsel av flygplatsens tankanläggning, fälthållning, flygplatsbrandman 

samt säkerhetspersonal. Flygbolagen är våra kunder och vi försöker alltid möta deras behov genom bra 

samarbete. 

Arbetet som fälthållningspersonal är varierande liksom vädret och därför skiftar arbetsuppgifterna också 
beroende på årstid. Vid vintersäsong innebär arbetet snöröjning på bansystem och parkeringsområden. Vidare 
ingår tillsyn och underhåll av anläggningar och markområden. 
 
Som flygplatsbrandman bemannar du tillsammans med de andra räddningstjänsten på Trollhättan – 
Vänersborgs Flygplats under ditt arbetspass, alltid redo om olyckan skulle vara framme. 
 
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 på flygplatsen.                   
Då vi också är en mötesplats är du en representant för vår flygplats.  



 
Du som person: 
 
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning, ett tekniskt intresse samt giltigt B-körkort. Ett CE-kort är 
meriterande då du i tjänsten kommer att använda tunga fordon. Har du inte redan CE-körkort så måste du vara 
beredd på att skaffa det.  
 
Du är praktiskt lagd, gärna med utbildning inom el, teknik och fordon. Har du jägarexamen och vapenlicens så 
är det meriterande då det förekommer skyddsjakt.  
 
 
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 är även det ett krav då det förekommer vissa administrativa 
uppgifter och en hel del IT-baserade arbetsmoment. Ett fullgott färgseende krävs. 

Arbetet innehåller fysiskt ansträngande moment vilket förutsätter att du trivs med ett fysiskt aktivt arbete och 
har en fysik som möter upp till detta. Att klara våra fysiska tester för flygplatsbrandman är en förutsättning för 
att arbeta hos oss. Om du redan är utbildad flygplatsbrandman är detta meriterande.  

Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi vill att du är en mångsysslare lyhörd för verksamhetens behov, 
du är ödmjuk och har god samarbetsförmåga och hanterar oförutsedda händelser på ett flexibelt och säkert 
sätt. Du har hög social kompetens, är noggrann, strukturerad och trivs med att lösa problem. 
 
 
Övrigt: 
  

Tjänsten är föremål för drogtest, säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. 

Tjänsten är 100 % heltid och du kommer att arbeta skift med varierande arbetstider viss beredskap kan 

förekomma. Tjänsten är en tillsvidaretjänst hos Fyrstads Flygplats AB som inleds med 6 månaders 

provanställning. 

Tillträde sker enligt överenskommelse.  

 

Mer information: 
 
För mer information om tjänsten kontakta: 
 
Eirik Paulsen, Personalhandläggare, 0520- 52 49 22 
Joakim Ahlqvist, Teknisk Chef, 0520- 52 49 30 
 
Dina ansökningshandlingar skickas till: Fyrstads Flygplats AB, Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, 461 93 Västra 
Tunhem. 
Märk kuvertet: Airport Officer Ramp. 
Eller så kan ni skicka dem via mail till: Eirik.Paulsen@fyrstadsflyget.se 
 

 

Urval sker löpande. 


