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Postoverste luchthavenbeveiliging
Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Antwerpen is op zoek naar twee postoverste
luchthavenbeveiliging.

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.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je maakt deel uit van het team van postoverste luchthavenbeveiliging. Je rapporteert aan het
diensthoofd Security. Het team Security bestaat uit een 20-tal collega’s, waarvan 5 postoversten.
Samen zorgen jullie ervoor dat de continuïteit van jullie dienst gewaarborgd is.
DOEL VAN DE FUNCTIE
Als lid van de beveiliging op de luchthaven voer je een ruime waaier aan beveiligingstaken uit,
opgelegd in het kader van de bescherming van de burgerluchtvaart:



Toezien op de toepassing van de maatregelen ter beveiliging van de burgerluchtvaart,
zowel in de eigen werking als voor wat betreft de naleving van derden.



Het zich eigen maken van de taken die opgelegd worden in het kader van de
samenwerking met andere diensten verbonden aan de luchthaven.



Het verzorgen van een correcte informatiestroom naar collega’s en andere diensten toe.



Het correct uitvoeren van de ontvangen richtlijnen en het respecteren van het
vertrouwelijke karakter van ontvangen informatie.
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TAKENPAKKET
Als postoverste luchthavenbeveiliging heb je specifieke taken:
-

Het bevorderen van de goede werking van de op dienst zijnde beveiligingsagenten.

-

Het coachen van de op dienst zijnde beveiligingsagenten.

-

Het rechtstreeks aansturen van de op dienst zijnde beveiligingsagenten.

-

Het opvolgen van de kwaliteit van de werking van de beveiligingsagenten.

-

Het coördineren, dagelijks opvolgen en verdelen van de taken en zorgen voor een
evenwichtige verdeling van de werkdruk binnen de onderliggende ploeg (zowel interne
als externe agenten).

-

Het opvolgen van de effectieve personeelsbezetting, van zowel interne als externe
agenten, nodig om de voorziene taken (passagierscontroles...) uit te voeren.

-

Het oproepen van interne en externe beveiligingsagenten (via de plaatselijk
verantwoordelijke van de externe beveiligingsagenten).

-

Het opvolgen van de actie ondernomen naar aanleiding van overtredingen die werden
vastgesteld tijdens de dienst.

-

Het opvolgen van de meldingen van defecten en de uitvoering van de herstellingen van
de ter beschikking zijnde apparatuur.

-

Het opvolgen van de waakboeken, rapporteringen en verslagen.

-

Het rapporteren aan de Security Manager en de luchthaveninspecteur operaties.

JE PROFIEL
DIPLOMAVEREISTEN EN ERVARING



Je bezit een diploma van het hoger secundair onderwijs. Daarnaast heb je reeds het
attest ‘basisopleiding beveiligingsagent’ behaald (wet Tobback).









Ervaring met het coördineren van taken en/of leidinggeven is een mooi pluspunt.
Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Je beschikt reeds over een screeningsattest.
Je hebt elementaire kennis van Engels en Frans.
Je kan vlot overweg met MS Office.
Je kan zelfstandig werken als in team.
Je bent positief assertief en kan je flexibel opstellen naargelang de situatie en verschillende
persoonlijkheden.
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Praktisch
Je werkt in een continu dienst (drie ploegen). Tijdens de feestdagen en weekends is er een licht
afwijkend uurrooster.
In deze functie wordt er een uniform voorzien.
AANBOD
Je komt terecht in een uitdagende omgeving. Je krijgt de kans om de dienst beveiliging mee vorm
te geven, je technische competenties verder te ontwikkelen in een leidinggevende functie. Dit alles
aangevuld met een marktconforme verloning met extra legale voordelen.
HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren kan tot en met 18 maart 2018.
Gelieve je CV en korte motivatie bij voorkeur per mail te versturen naar
jobs@antwerpairport.aero of per post naar LEM Antwerpen personeelsdienst, luchthavenlei z/n,
2100 Deurne. Voor verdere informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure kan
je contact opnemen via jobs@antwerpairport.aero

