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 BIRD CONTROLLER/SEINGEVER (M/V) 

Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende-Brugge is op zoek naar een Bird 

Controller/Seingever en dit voor een voltijdse betrekking.  

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 

Luchthaven Exploitatiemaatschappij (LEM) Oostende-Brugge zorgt voor de uitrusting en 

uitbating van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven Oostende, die 24 uur 

op 24 en 7 dagen op 7 geopend is, heeft een aantal taken naar derden toe die inherent zijn aan de 

dienstverlening van een luchthaven met externe klanten zoals passagiers, 

luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Op de luchthaven Oostende werken ongeveer 

115 personeelsleden die de dagelijkse exploitatie van de luchthaven handhaven. Het personeel is 

onderverdeeld in een aantal diensten: sales en customer relations, financieel beheer en 

concessies, technische diensten, security en airside operations. 

 

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Deze functie is een combinatie functie met als doel de veiligheid tijdens het landen en vertrekken 

van vliegtuigen te garanderen. Je maakt deel uit van het team airside operations. 

  

TAKENPAKKET 
 

Als lid van het team Bird Control Unit speel je een actieve rol in het fauna- en florabeheer van de 

luchthaven. Je denkt actief mee om het fauna-en florabeheer onder controle te houden. 

Aanvullend kan er gevraagd worden om het team seingevers te ondersteunen. Hierbij sta je in 

voor het begeleiden van aankomende en van vertrekkende vliegtuigen en dit volgens de 

regelgeving van de luchtvaart. 

 

PRAKTISCH 

 
De dienst BCU is bemand van 6 uur of 7 uur tot en met 22u, dit wil zeggen in twee ploegen. De 

dienst seingevers is 24 uur op 24 uur bemand. Dit wil zeggen dat je in drie ploegen werkt.  De 

vroege shift start om 6u of 7 uur en eindigt op 14 uur. De late shift start om 14 uur en eindigt op 

22 uur. De nachtshift loopt van 22 uur tot en met 7u.  
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Tijdens weekends en feestdagen wordt er ook gewerkt (beurtrolsysteem). Deze uren kunnen 

aangepast worden naargelang het aantal vliegbewegingen 

 

JE PROFIEL 
 

 Interesse in en affiniteit met de luchtvaart zijn vereist.   

 Je bent reeds in het bezit van je jachtverlof.  

 Het bezitten van een brevet privaat piloot en/of ervaring in de luchtvaart is een pluspunt. 

 Je beschikt over een rijbewijs B. 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels, en enkele noties Frans. 

 Om te kunnen functioneren in de Bird Control Unit zal je met wapens moeten omgaan, en 

deze op een veilige manier moeten kunnen manipuleren. 

 Tijdens de inloopperiode dient men kennis te verwerven inzake het verkeersreglement 

airside, radiocommunicatie, de specifieke tekens en markeringen op de luchthaven, de te 

gebruiken seinen in de luchtvaart, de vogel verjaag technieken op de luchthaven. 

  

AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende omgeving.  Je krijgt de kans om het operations team mee vorm 

te geven en je technische competenties verder te ontwikkelen. Dit alles aangevuld met een 

marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

 

HOE SOLLICITEREN? 

 

Solliciteren kan tot en met 11 juli 2017. 

Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero 

of per post naar LEM Oostende-Brugge, t.a.v. Seraphine Loose, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 

Oostende.  

 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Seraphine 

Loose, personeelsverantwoordelijke LEM Oostende- Brugge: 

jobs@ostendairport.aero 

059/551 204 
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