Kørende check-in personale til sommersæsonen
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 bagageopsamling hjemme hos
kunden – forud for deres flyrejse.
Vores check-in personale er sæsonansat fra ca. d. 1. maj til ca. d. 1. november. Der vil være færre
timer i start og slut perioden. Og ekstra arbejde juni, juli og august, hvor der kan forventes mere end
normalt arbejdsdag-/uge.
VALiZO fokuserer på et godt arbejdsmiljø og ønsker nogle glade og friske kollegaer, der kan være
med til at fortsætte vores høje serviceniveau og servicere vores yderst glad og taknemmelige
kunder. Vi har
Arbejdsopgaver:
1) Forberede dokumenter og rute forud for kørsel
2) Køre ud til kunderne og foretage check-in. Dvs. kontrol af rejsedokumenter og bagage - som
det kendes fra den kontrol der er i check-in skranken i lufthavnen
3) Bagagen tages med. Det kan være fra etageejendomme med og uden elevator og huse i
gadeplan.
4) Når ruten er færdig, køres der retur til lufthavnen, hvor al bagage indleveres til
flyselskaberne
En dag i højsæsonen kan være op til 11 timer, men ofte omkring 6-8 timer.
Arbejdstiden følger vores opgaver. Ofte fra ca. kl. 7 – 13 eller ca. kl. 12 – 20
Der vil løbende være andre serviceopgaver i lufthavnen så som:
1) at assistere kunder med deres bagage i selve terminalen.
2) køre bagage til og fra CPH, hoteller og krydstogtskibene
Krav til ansøger:
• Skole/uddannelse: Bestået gymnasiet, en erhvervsuddannelse eller lign.
• Kørekort
• Ren straffeattest og dokumentation for ophold 5 år tilbage (Politiets baggrundstjek)
• Fleksibel i arbejdstider
• Minimum 4 arbejdsdage pr. uge inkl. weekenddage.
• Max. 1 uges sammenhængende ferie som ligger uden for juli måned
• Detaljeorienteret i forhold til dokumenter og sikkerhedsregler for flytrafik.
• Frisk, servicemindet og løsningorienteret.
Du skal forud for opstart gennemføre sikkerheds- og check-in kurser, samt grunduddannelsen for
varebilschauffør. Kursusudgifter vil blive refunderet efter 1½ måned ansættelse.
Ved interesse kan du sende dit CV (5 år) og kort ansøgning til: mkb@valizo.dk
Du er også velkommen til at ringe hvis du har yderligere spørgsmål til
Mette Bursell på tlf. nr.: 53700726

