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Helikopter Grondcrew op oproepbasis 

Zeer geschikt voor studenten: De ideale en unieke bijbaan! 

 

Helisupport Holland bv (kantoor Bennekom/Wageningen gld.) is op zoek naar 
grondpersoneel op oproepbasis om het landen en stijgen van helikopters te 
begeleiden op grotere en kleinere evenementen.  

 

Deze oproepbaan is zeer geschikt voor studenten. Werkzaamheden veelal in 

weekenden, maar ook mogelijkheden op doordeweekse dagen. 

 

De functie: Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de grond tijdens het landen van 
helikopters, evenals het begeleiden van passagiers, artiesten etc. en het 

refuelen/bijtanken van de helikopters. Verder ben je globaal op de hoogte van het 
juridisch kader waarin een helikopterlanding plaatsvind voor het te woord staan 

van de luchtvaartinspectie. Hierin zul je uiteraard worden getraind. Ten slotte ben 
je in een later stadium (grondcrewmanager) uiteindelijk verantwoordelijk voor alle 
ins-en-outs van de locatie waar je staat, weet je exact welke helikopter op welk 

tijdstip gaat landen en welke impact dat heeft op de operatie. 

 

 

  



 
 

Wat bied HeliSupport? 

- Een heel bijzondere bijbaan in een aansprekende sector! 

- Opleiding tot helikopter grondcrew, incl firefighting, Marshalling, ILENT 
cursussen en interne Helisupport opleiding 

- Een uurloon van EUR 10,- per uur voor het eerste jaar. Het tweede jaar, bij 

gebleken geschiktheid en afhankelijk van je taken EUR 12,50 tot EUR 15,- 
per uur in het derde jaar. 

- Uren en reiskosten worden vergoed op basis van werkuren en km’s; 
trainingsuren en cursussen krijg je van Helisupport, uren daarvan krijg je 
niet betaald. 

- Doorgroei tot grondcrewmanager op oproepbasis bij gebleken geschiktheid 
en ambitie. 

 

Wat zoeken we? 

We zoeken mensen die zowel klantvriendelijk zijn als een stukje autoriteit kunnen 

uitstralen. Je bent tenslotte verantwoordelijk voor de safety op de grond, daarbij 
past soms een autoritaire rol t.a.v. publiek en pers wanneer nodig. Verder is het 

belangrijk dat je tenminste twee jaar beschikbaar verwacht te zijn. Verdere 
belangrijke eisen zijn: 

- Minimale leeftijd 18 jaar 
- Hbo/wo diploma of studerend daarvoor, minimaal in bezit Havo/VWO of 

vergelijkbaar 

- In bezit van rijbewijs B (must), aanhangwagenrijbewijs is een sterke pré. 

 

HeliSupport Holland bv 

Het bedrijf is gevestigd in Bennekom en vliegt haar operaties veelal vanaf heliports 
gelegen in Harskamp, Kootwijkerbroek, Stroe of Lelystad. Je werkdag zal veelal 

starten vanuit Bennekom voor het ophalen van je werkspullen, Helisupport auto, 
brandstof en kleding.  

 

Interesse? 

Klinkt bovenstaande interessant? Dan komen we graag met je in contact. Stuur 

dan een email maar info@helisupport.nl met daarin een beknopt cv en korte 
toelichting.  Je ontvangt dan per omgaande aanvullende informatie.  

Voor meer informatie kun je bellen met Ton van Kempen of Jasper Baas op het 
telefoonnummer van Helisupport of een email sturen naar genoemd email adres. 
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