
             

    

LEM Antwerpen NV 
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Personeelsdienst 

Tel. +32 (0)3 285 65 13  

   

JOBSTUDENTEN POETSDIENST 

 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Antwerpen zoekt tijdens de zomermaanden 

verschillende jobstudenten ter ondersteuning van de poetsdienst. 

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 

LEM Antwerpen zorgt voor de uitrusting en uitbating van Antwerp Airport, een internationale 

luchthaven, gelegen op amper 4 km van het Antwerpse stadscentrum. Elke dag levert LEM 

Antwerpen diensten op het vlak van infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan 

externe klanten zoals passagiers, luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Voor de 

uitbating van Antwerp Airport worden een zeventigtal personeelsleden tewerkgesteld, 

onderverdeeld in volgende diensten: financieel & administratie, marketing & communicatie, 

werken & milieu, luchthaveninspectie-operaties, navigatie, luchthaveninspectie-beveiliging en 

brandweer.    

 

TEWERKSTELLINGSPLAATS: 

 

 Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen 

 

TEWERKSTELLINGSPERIODE:  

 

Juli of /en augustus. Indien je beschikbaar bent tijdens de twee zomermaanden kan dit een 

pluspunt zijn. We zoeken voor beide maanden telkens 2 jobstudenten. 

 

JOBSTUDENT ONDERHOUD (M/V) 

 

Je staat in voor de assistentie van de onderhoudsdienst van de luchthaven. 

Je biedt ondersteuning bij de algemene schoonmaak van het gebouw, sanitair en lokalen. 

 

PROFIEL 

- Je bent minstens 18 jaar. 
- Je houdt van schoonmaken en bent proactief ingesteld. 
- Je bent gemotiveerd en neemt graag iniatief. 
- Je bent een team player maar eveneens verantwoordelijk genoeg om alleen te werken. 

 
PRAKTISCH 

 

Je werkt in drie verschillende ploegen: 

- Vroege dienst : 7u tot 15u  

- Dagdienst : 8u tot 16u 

- Late dienst :  11u tot 19u 

Tijdens het weekend wordt er gewerkt van 10 u tot en met 18u. 
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AANBOD 

 

Je komt terecht in een uitdagende en sterke groeiende onderneming met een leuke, collegiale 

sfeer.  Wij voorzien naast de verloning ook vergoedingen voor weekend-  ochtend- en avondwerk, 

maaltijdcheques en een woon-werkverkeer vergoeding. We staan in voor de opleiding. 

 

SOLLICITEREN 

 

Gelieve je CV en korte motivatiebrief met referentie JS ONDERHOUD met duidelijke vermelding 

welke periodes je beschikbaar bent te versturen naar jobs@antwerpairport.aero (voorkeur) of 

per post naar LEM Antwerpen, t.a.v. Henrie Callens , Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen. 
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