Security Officer
Luchthaven Exploitatie Maatschappij (LEM) Oostende-Brugge is volop in groei en werft een
Security Officer 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
Als Security Officer kom je terecht in de dienst Security. Je rapporteert rechtstreeks aan
de Security Manager. Je bent verantwoordelijk voor het administratieve beheer van het
toegangscontrolesysteem van de luchthaven van Oostende en voor de planning van de
dienst Security.
-

-

Planning van de dienst Security
Administratieve beheer van het camera- en toegangscontrolesysteem:
o Aanmaken toegangsbadges
o Briefwisseling met luchthavengebruikers
o Administratieve verwerking van overtredingen
o Opvolgen interventies
o Uitvoeren kwaliteitscontroles
o Bestellingen plaatsen en opvolgen
Beheer arbeidskledij Security
De werking van het badgeteam in goede banen leiden
Administratieve ondersteuning bij opendeurdagen en evenementen
Administratieve ondersteuning van de Security Manager
Opvolging facturatie
Verslaggeving verzorgen van verschillende meetings
Administratieve ondersteuning van werkgroepen Security
Klantencontact onderhouden in het kader van toegangscontrole.

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 proceduregericht, punctueel en discreet.
Kennis van het luchthavengebeuren is een sterke troef.
ONS AANBOD
Het betreft een dagdienst, van maandag tot en met vrijdag.
Opstart wordt voorzien op 01/02/2019.
Je komt terecht in een uitdagende, exclusieve en sterk groeiende onderneming. Je krijgt
de kans om de dienst luchthavenbeveiliging mee vorm te geven. Dit alles aangevuld met
een marktconforme verloning.

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. Solliciteren kan tot en met 15/12/2018.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Mieke
Segers, HR Manager :
jobs@ostendairport.aero
03/2856661

