VALiZO søger
Kørende personale til check-in af flypassagerer på
deres hjemmeadresse
Ønsker du et spændende og udfordrende arbejde i lufthavnen, hvor du både er fysisk aktiv
og skal bruge hovedet?
VALiZO er en mindre virksomhed, der primært udfører check-in og BagDrop hjemme hos de
flyrejsende.
VALiZO fokuserer på et godt arbejdsmiljø og ønsker nogle glade og friske kollegaer, der kan
være med til at fortsætte vores høje serviceniveau.
Vi er pt. 9 medarbejder inkl. VALiZOs 2 ejere.
Jobbet har en meget høj grad af sikkerhed og ordentlighed, og det er vigtigt at være
detaljeorienteret mht. til læsning af dokumenter. Vi er overvåget af PET og det vigtigste er at få
tjekket kunderne korrekt ind og få indleveret deres bagage korrekt.

Chaufføren vil altid blive ”klædt på” og informeret om regler og krav inden den enkelte
rute starter.
En typisk dag hos VALiZO:
1) Møder ind i lufthavnen
2) Der printes papirer til ruten og der tjekkes ind i automaterne eller ved skranken
a. Dvs. for hver opsamling printes boardingkort og bagagetags.
3) Herefter køres derud til kunderne. En rute er typisk 5-10 stop eller op til 15 stop i
højsæsonen. Vi kører på hele Sjælland og Lolland/Falster.
4) Ved kunden kontrolleres billet, pas og COVID-19 -dokumenter, bagagevægt etc.
5) Der udleveres de for-printede boardingkort og bagage bæres ned til bilen.
6) Efter endt rute, køres der tilbage til lufthavnen hvor bagagen indleveres til de
enkelte flyselskab.
Der er altid stor back-up og assistance via telefon, når man er ude på ruten. Man er derfor
aldrig ”alene”.
Andre opgaver kan være:
- Modtagelse af returkunder, der kommer hjem fra ferie og ønsker, at vi kører deres
bagage hjem til dem igen.
- Bagageassistance i lufthavnen fra bagagebånd til taxa eller vores lager og senere til
en adresse/hotel/krydstogtskib.

-

Afhentning af bagage i krydstogtterminalerne som køres til enten lufthavn eller
hoteller

Vi søger:
• Fysisk raske kvinder og mænd – gerne med en uddannelse eller i gang med en
uddannelse. Vi har flere kvindelige chauffører. Så alle kan søge som ikke har
skavanker med knæ og ryg etc.
Krav:
• Kørekort
• Ren straffeattest
• Kan arbejde min. 2 dage især man- fredag mellem kl. 13- 21.
• Mulighed for fleksibilitet mht. arbejdstiden som afhænger af antal kunder og ruten
på dagen.
o Den helt præcise mødetid og antal timer ved vi ofte helt præcis 2 dage før
• Fleksibilitet, der kan forekomme ændringer i sidste øjeblik på grund af
hasteordre/aflysninger –
o Derfor skal man være klar på varierede arbejdstimer.
• Positiv og forstående indstilling og mod til uforudsete udfordringer, der kan opstå i
løbet af en dag.
• Modtage mange kurser der skal gennemføres inden man kan begynde.
o Sikkerhedskurser, check-in kurser og chauffør-varevognskursus.
o Vi betaler kurset, men selve tiden for kursuserne skal man selv betale.
o Det er ca. 1 uges kursus inkl. Online kurser.
Arbejdsopgaverne er fysisk og mentalt udfordrende
Det er derfor vigtigt at vores medarbejder både kan gå på trapper og bære kufferter
samtidig. Desuden er det vigtigt at personen kan læse og tale flydende dansk.
Ved check-in kræves det, at der kan læses dokumenter og let sætte sig ind i gældende regler
for den enkelte rejse.
Er du interesseret kan du sende dit CV og ansøgning til: mkb@valizo.dk
Skriv en MEGET kort ansøgning. CV i punktform. Vi interesserer os ikke for flot layout og
vendinger.
Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du ringe til Mette Bursell tlf. 53 700 726
Læs mere om VALiZO på www.valizo.dk eller trustpilot.dk/valizo

