Junior Airport Engineer,
Amsterdam (AMS)
Houd jij van IT maar wil je niet de hele dag achter een bureau zitten? Dan kan deze positie heel
goed iets voor jou zijn! Momenteel hebben wij een vacature voor Junior Airport Engineer waarbij
wij affiniteit met IT vragen. Bij voorkeur met relevante (werk)ervaring op het gebied van
computer en hardware onderhoud.
Je kunt direct starten en hebt uitzicht op een vaste aanstelling.
Als Junior Airport Engineer werk je in verschoven diensten tussen 5:00 – 21:00, deze diensten
werk je in een 4-op 2-af ploegenrooster (incl. zon- en feestdagen).
Samen met een team van 20+ collega’s zorg je voor de continuïteit in en om de terminal op een
van de drukste en meest dynamische luchthavens in Europa, Schiphol.
De voornaamste taken zullen bestaan uit:
●
●
●
●
●
●

Storingen verhelpen op Check-in, grenspassage en boarding apparatuur
Interne reparaties aan hardware
Software installeren en configureren
Preventief & Correctief onderhoud aan verschillende systemen
Aannemen, registreren en monitoren van incidenten
Monitoren van verschillende Self-Service systemen en het bewaken van de SLA’s

Waar zijn we naar op zoek:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

MBO werk- en denkniveau
Zelfstandigheid
Stressbestendig
Affiniteit met IT
Communicatief en representatief
In bezit van een rijbewijs B
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Service- en klantgericht
Teamplayer

Het verkrijgen en behouden van een “verklaring van geen bezwaar burgerluchtvaart” is een
vereiste omdat voor de werkzaamheden een Schipholpas benodigd is.

Wat kunnen wij jou bieden naast het werken op een van de mooiste locaties in
Nederland:
●
●
●
●
●

Een salaris tussen de €2.040,00 tot €2.350,00 / bruto per maand
Reiskostenvergoeding van €0,19 per gereden kilometer
Gratis parkeergelegenheid op de luchthaven en korting bij de winkels op Schiphol
Een half-jaarcontract met uitzicht op verlenging tot vast dienstverband.
Doorgroeimogelijkheden naar Senior Engineer en Team leader

Heb je interesse of vragen neem dan contact op met Robin Ramp;
Telefoon: 020 – 316 10 12
Soort dienstverband: Full-time met half-jaarcontract en uitzicht op een vast contract.
Licentie en/of certificaat:
●
●

rijbewijs B (Vereist)
VCA is een pre (kan behaald worden na in dienst treden)

Taal:
●
●

Nederlands (vereist)
Engels (vereist)

