
Hé, 
een job op de luchthaven,

iets voor jou?
Vanaf het schooljaar 2015-2016 start het Sociaal Fonds voor de Afhandeling op Luchthavens (SFAL) de opleiding 

‘BEHANDELAAR LUCHTVRACHT en BAGAGE (RAMPHANDLER)’  
in het centrum Leren en Werken Castor (Vilvoorde).

.

ALS je intereSSe hebt oF geWoon meer WiL Weten, 
ContACteer dAn geruSt de SeCtorConSuLent  

VAn het SFAL: KAtrien  timmermAnS,  
t  0474 25 47 54, KAtrien.timmermAnS@SFtL.be

Beroep
Je staat in voor bagage en/of vrachtbehandeling op de luchthaven rekening 
houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften. Je lost de 
bagage-vracht uit het aankomend vliegtuig en laadt de bagage-vracht in het 
vertrekkend vliegtuig.
Je weegt, telt en sorteert de bagage-vracht volgens bestemming, je stapelt 
en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem, je transporteert 
de bagage-vracht van en naar het vliegtuig. Je legt wielblokken, koppelt 
elektriciteit en airconditioning aan- en af, je plaatst en haalt in- en 
ontschepingsapparatuur weg, je bestuurt en bedient de voertuigen 
en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen. Je bent 
verantwoordelijk  voor de orde en netheid op de parkeerplaats van het 
vliegtuig.

opleiding 
 » je combineert leren op school met een echte  

arbeidservaring in de sector Afhandeling op 
Luchthavens.

 » je kan deelcertificaten en certificaten behalen  
als je slaagt in een module of opleiding.

 » je kan het diploma secundair onderwijs en andere 
getuigschriften behalen gelijkwaardig aan die in  
het voltijds secundair onderwijs.

 » duurtijd opleiding: 1 schooljaar

 » Start: schooljaar 2015-2016

 » meer info op www.clwcastor.be

profiel 

 » je werkt in de dynamische setting van de luchthaven  
van Zaventem in een internationale omgeving.

 » je bent tussen 18 en 25 jaar.

 » je bent bereid om te werken in onregelmatige diensten, 
tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. 

 » je kan fysiek en zwaar werk aan.

 » je hebt een goede kennis van de nederlandse taal.

 » je komt in aanmerking voor een luchthavenbadge.

 » je hebt de juiste motivatie voor deze job! 

 » Andere belangrijke competenties: 
- je kan goed samenwerken 
- je werkt nauwkeurig met oog voor kwaliteit en veiligheid 
- je bent flexibel 
- je volgt goed werkinstructies op 
- je respecteert veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften
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