Flygplatsman - Dala Airport
AB Dalaflyget ägs av Region Dalarna samt kommunerna Borlänge, Falun och Mora. Bolaget startade sin verksamhet 2006 då
man samordnade driften av Dalarnas båda trafikflygplatser, Dala Airport i Borlänge och Mora Siljan flygplats. Huvudkontoret är
beläget vid Dala Airport. Verksamheten vid Dala Airport har funnits sedan 1972 och vid Mora flygplats sedan 1980. Personalen
vid Dala Airport uppgår till ca 15 och vid Mora flygplats ca 10 personer.
Dala Airport har charter till Kanarieöarna, Kreta och Rhodos under höst, vinter och vår.
Mera upplysningar om AB Dalaflyget och Dala Airport finns på http://www.dalaflyget.se

Uppdraget
Vi söker en Flygplatsman till Dala Airport i Borlänge. På AB Dalaflyget tillämpar vi konceptet
"Basic Airport" vilket innebär att vi roterar runt bland de arbetsfunktioner som finns på en
flygplats, vilket skapar en bra arbetsmiljö.
I dina arbetsuppgifter som flygplatsman ingår:
Fälttjänst
Tankning
Ramptjänst
Brandtjänst
Fastighetsunderhåll
Fordonsunderhåll
Vem är du?
På en flygplats med styrande regelverk krävs det att du har god detaljkänsla och ett högt
säkerhetstänk.
Du känner dig bekväm med att jobba i grupp.
Du känner dig bekväm med engelska i både tal och skrift.
Tjänsten omfattas av krav på straffregister- och bakgrundskontroll.
Vi erbjuder:
Ett spännande jobb väntar med goda villkor och spännande utmaningar. Möjlighet att
utvecklas i en verksamhet som jobbar långsiktigt för att skapa bra kommunikationer till
Dalarna.
Har du frågor så är du välkommen att skicka dem till mats.hakkarainen@dalaflyget.se. Urval
och intervjuer sker löpande.
Minimikrav på sökanden:
• god fysisk förmåga
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• körkort med behörighet "BC"
• goda datakunskaper
• godkänt resultat vid kontroll i brottsregistret
• godkänt resultat vid obligatoriskt drogtest
Utöver ovanstående så lägger vi stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Det är meriterande om du har:
•

tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter på flygplats

•

utbildning som flygplatsbrandman eller kommunal räddningstjänstutbildning

Då arbetstiderna varierar är det viktigt att du kan jobba skift. Övriga tider förekommer
beredskap.

Tjänsten är föremål för säkerhetsprövning.
Detaljer kring tjänsten:
Typ av anställning - Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Lön - Enligt kollektivavtal
Tillträde - Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdatum - 2022-06-30
Ansökan skickas via E-post till jobb-ble@dalaflyget.se

