
 
 
 

Navigatiebediende 

 
Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende-Brugge is volop in groei en werft een 
Navigatiebediende aan. 
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. 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
De dienst navigatie is het eerste aanspreekpunt voor de klanten (piloten), je beantwoordt 
vragen in verband met de vluchttarieven en maakt de klant wegwijs op de luchthaven.  
Je rapporteert aan de Operations Manager.  
 
je taken bestaan onder meer uit:  

- Het beheer en het up-to-date houden van vluchtgerelateerde gegevens, waaronder 
aankomst- en vertrektijden van vliegtuigen voor het opmaken van verkoopfacturen  

- Het beheer van geluidsgegevens van vliegtuigen en andere statistische gegevens 
- Het bijhouden van vluchtgegevens voor de aansturing van de vluchtenborden van 

de luchthaven  
- Het innen van alle aeronautische vergoedingen, het in ontvangst nemen van 

betalingen van vluchtgerelateerde verkoopfacturen en het correct bijhouden van de 
navigatiekassa.  

 
JE PROFIEL 

- Je bezit een diploma van het hoger secundair onderwijs.  
- Je bent administratief zeer sterk. 
- Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels, kennis van het Frans strekt 

tot aanbeveling. 
- Je kan vlot overweg met MS Office. 
- Je bent flexibel, commercieel ingesteld, een echte teamplayer en communicatief 

sterk. 
- Kennis van het luchthavengebeuren is een sterke troef.  

 
ONS AANBOD 
Het betreft een continu dienst, in een ploegensysteem.  
Je komt terecht in een uitdagende, exclusieve en sterk groeiende onderneming. Dit 
aangevuld met een marktconforme verloning. 
Je krijgt een on-the-job training.  
 
SOLLICITEREN?  
Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per e-mail te versturen naar 
jobs@ostendairport.aero of per post naar LEM Oostende, t.a.v. Mieke Segers, 
Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Oostende. 
 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Mieke 
Segers, HR Manager : jobs@ostendairport.aero, 03/2856661 
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