Befattningsbeskrivning
Rampmedarbetare
Avdelning
Airside

Organisatorisk placering

Rapporterar till Ramp Duty Manager

Översikt
Genom en korrekt och effektiv arbetsinsats inom det egna ansvarsområdet bidra till att varje turn-around
genomförs till passagerare och kunders fulla belåtenhet.

Huvudansvarsområde
Lastning/lossning:


Utföra de arbetsmoment som uppkommer vid en turn-around såsom sortering, lastning och lossning
av bagage, post och frakt.

Kunder:


Säkra ett positivt, lojalt och engagerat samarbete med flygbolagens personal, samt vara väl insatt i
flygbolagens gällande regler och rutiner.

Personligt uppträdande:







Visa ansvar, självständighet och engagemang.
Uppträda professionellt, vänligt och tillmötes-gående mot kollegor och flygbolagsanställda.
Rätta sig efter avtal samt hålla tider. Respektera gällande regler för skyddskläder, samt alltid vara
representativ och korrekt klädd.
Uppträda lojalt i förhållande till verksamheten och kunderna. Aldrig uttala sig negativt om Menzies
Aviations kunder.
Föreslå förbättringar som kan öka kundernas tillfredsställelse och Menzies effektivitet.
Föreslå förbättringar vad det gäller utbildning och praktisk träning som kan öka arbetets kvalité.
Hjälpa och stötta nya kollegor, och aktivt deltaga i deras utbildning

Säkerhet/arbetsmiljö:



Alltid följa gällande rutiner och föreskrifter så att risken för olyckor minimeras.
Använda tillgänglig hjälmedel för att minimiera skador och olyckor.

Rapportering:


Rapportera alla avvikelser rörande säkerhet, security, utrustning, skador, olyckor mm.

Kvalifikationer och erfarenhet:






har fullständig gymnasiekompetens eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som
motsvarande
kan och vill arbeta skift, vardag som helg
lätt kan ta dig till/från flygplatsen under alla tider på dygnet
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
har ett vårdat yttre då du är företagets representant mot kunder

Efterlevnad
Utföra uppgifter tillhörande rollen och de processer den innebär (enligt ovan) i enlighet med företagets
policyer, procedurer och utbildning för att försäkra verksamhetens framgång, vilket inkluderar efterlevnad av
följande:


Full efterlevnad av:
o Hälsa och säkerhet
o Utbildning
o Lika möjligheter
o Trakasserier
o Data Protection
o Säkerhet






Hålla sig uppdaterad med alla relevanta operativa system och kundserviceutbildning
Hålla sig uppdaterad med alla meddelanden om stationen som rör policy och förfaranden
Att alltid sträva efter en säker och säker arbetsmiljö
Att följa bolagets öppna, rättvisa och ärliga rapporteringskultur

Professionell standard







Respektfullt, stöttande och vänligt synsätt
Tydlig och ärlig kommunikation
Passionerad och driven
Flexibelt och förstående förhållandesätt till ändrade prioriteringar och situationer
Punktlig och pålitlig
Trygg och fokuserad

