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Bedrijfsinformatie
Functieomschrijving
Ben jij in het bezit van een diploma ABM of beveiliger 2 en wil jij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van reizigers,
bezoekers en personeel op het bruisende Eindhoven Airport? Wil je deel uitmaken van ons team op Eindhoven Airport en
bijdragen aan de veiligheid op de snelst groeiende luchthaven van Nederland? Dan is G4S opzoek naar jou!

Als parttime luchthavenbeveiliger ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van reizigers, bezoekers en personeel op
Eindhoven Airport. Jij controleert de vertrekkende passagiers en hun bagage met behulp van X-ray en detectieapparatuur. Op
signaal van deze apparatuur zal je indien nodig bagage grondiger onderzoeken en passagiers fouilleren. Dit doe je met een
klantgerichte instelling op een vlotte, veilige en vriendelijke wijze met je collega’s. Indien nodig sta je passagiers ook in het
Engels te woord. Gezien de internationale omgeving zal je vaak in het Engels communiceren!

Om de kwaliteit van de beveiliging op Eindhoven Airport en van jou als luchthavenbeveiliger te garanderen start je met de
opleiding Controleur Passagiers en Handbagage, die anderhalve week duurt. Je verdient tijdens deze eerste opleidingsweken
een salaris conform CAO.
Functie-eisen
Voor de functie luchthavenbeveiliger Eindhoven Airport vragen wij het volgende:



Van onbesproken gedrag, in verband met een antecedentenonderzoek



De afgelopen 5 jaar onafgebroken in Nederland gewoond / ingeschreven gestaan



Woonachtig binnen 30 km van de luchthaven en in het bezit van eigen vervoer



Beschikbaar om dag-, avond-, weekend- en nachtdiensten te werken



In bezit van een diploma ABM of Beveiliger 2



Spreekvaardigheid van de Nederlandse en Engelse taal is een eis (voertaal is vaak Engels)

Daarnaast zoeken wij mensen die:



Enthousiast zijn



Een representatief voorkomen hebben



Stressbestendig zijn



Accuraat zijn



Goed in teamverband kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden

Een leuke, afwisselende parttime functie met een grote mate van vrijheid en veel verantwoordelijkheid bij een van de grootste
werkgevers ter wereld. Bij ons kun je rekenen op:



Een jaarcontract voor minimaal 80 tot 100 uur per 4 weken met de ambitie van een vast contract na 2 jaar



Het Employee Benefit Program: het voordeelprogramma speciaal voor onze medewerkers met leuke kortingen voor
attractieparken, sportactiviteiten, weekendjes weg en nog veel meer



24 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband



Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO



Een reiskostenvergoeding o.b.v. Openbaar Vervoer of een kilometervergoeding op basis van eigen vervoer

Contactinfo
Ben je enthousiast na het lezen van de vacature en denk je dat deze parttime baan jou op het lijf geschreven is? Dan ontvangen
wij graag je gemotiveerde sollicitatie.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het G4S Career Center cees.jongenelen@nl.g4s.com.

Een capaciteiten-, persoonlijkheids- en kleurenblindheidstest maken deel uit van de selectieprocedure. Tevens zal er
een antecedentenonderzoek plaatsvinden.

