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Helisupport Holland b.v. is per medio maart/april 2019 op zoek naar een:

Manager Grondcrew (M/V)
voor het verder professionaliseren en verder bestendigen van de kwaliteit van het
grondpersoneel op de vliegende operatie. Voltijd of deeltijdfactor in overleg.
De functie: wat ga je doen?
Helisupport heeft een klein (15 man/vrouw) team van zeer goed opgeleid
grondpersoneel en crewmanagers. Samen met de piloten en de mensen van de
operatie voorbereiding (OPS) zijn zij verantwoordelijk voor de daadwerkelijke
uitvoer op de dag of dagen van vliegen. Zij zijn niet alleen het visitekaartje van
ons bedrijf maar ook de spil in het web bij de veilige en goede uitvoer van
uitgebreid voorbereide acties. Helisupport besteed aanzienlijk veel meer aandacht
aan de opleiding en training van dit personeel dan veel van haar collega’s. Een
deel van dit team werkt op oproepbasis voor Helisupport.
Je bent in deze functie verantwoordelijk voor het verder opzetten en uitbreiden
van de opleiding voor dit team evenals het monitoren van de kwaliteit van de
uitvoering van haar werkzaamheden. Dat betekent dat je actief de kwaliteit
meetbaar maakt, blijft monitoren wat de markt en onze klanten van ons vragen,
dat je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen ten aanzien van regelgeving
en in nauw contact blijft met de AOC-partners waar we mee werken. De totale
output van dit team in zowel kwaliteit, beschikbaarheid, omvang van het team en
het motiveren en opleiden van onze grondcrew vallen onder jouw
verantwoordelijkheid.

Wat bied HeliSupport?
-

Werken in een professioneel, jong team, met mensen die graag voor het
beste resultaat gaan.
Een functie op het bijzondere snijvlak van luchtvaart met opleiding &
training.
Een functie waarbij je op een unieke wijze dicht op de vliegende operatie
(Heli en Jet) zit en waarbij je regelmatig meedraait hierin.
Marktconform salaris op basis van opleiding, kennis en ervaring.
Aanstelling van in eerste instantie 12 maanden

Wat zoeken we?
We zoeken teamplayers. Mensen die graag sámen voor het beste resultaat gaan.
Het huidige team is ontzettend enthousiast en gemotiveerd om verder te groeien
en te verbeteren, we zoeken iemand die daar tussen past en dat verder kan
oppakken. Verdere belangrijke eisen zijn:
-

Je hebt ervaring in of een sterke affiniteit met luchtvaart aangevuld met
ervaring in of affiniteit met travel/hospitality en/of opleiding/training
Je functioneert duidelijk op Hbo/wo niveau door opleiding of ervaring
Ervaring met JAR-OPS3/EASA, evenals kennis van IATA en AOC part D
(training) is een pré maar geen must.
In bezit van rijbewijs B is een must.

HeliSupport Holland bv
Het bedrijf is gevestigd in Bennekom en vliegt haar operaties veelal vanaf heliports
of vliegvelden gelegen in Harskamp, Kootwijkerbroek, Stroe, Lelystad voor de
helikopters en vanaf diverse airports voor de Jets/fixed wing.
Interesse?
Klinkt bovenstaande interessant? Dan komen we graag met je in contact. Reageer
dan vóór maandag 14 januari 2019 – 12.00 uur een email naar 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 emailadres.

