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Wie zijn wij?
Sky Professionals is opgericht in 2005 en richt zich sindsdien hoofdzakelijk op het leveren van kwalitatieve
(maatwerk) Aviation Trainingen voor zowel de zakelijke luchtvaart als voor de airlines. Sinds 2017 zijn wij een
Approved Cabin Crew Training Organization (ACCTO) en hiermee gecertificeerd door de overheid om de Cabin
Crew Attestation uit te geven;
Daarnaast is Sky Professionals al 16 jaar gespecialiseerd in het detacheren én opleiden van Corporate Flight
Attendants voor de privé en zakelijke luchtvaart. Ons Corporate Flight Attendant team bestaat uit enthousiaste
professionals die met toewijding en passie hun vak uitoefenen.
PROFESSIONALITEIT – LOYALITEIT – TOEWIJDING – FLEXIBILITEIT - HUMOR
Bij Sky Professionals geloven wij erin dat wanneer je wilt blijven groeien als organisatie, je ook mensen moet
aantrekken die naast de gestelde functie-eisen ook voldoen aan de kernwaarden waarin wij geloven. Samen
met deze ‘kernkwaliteiten’ ben je in onze ogen een echte A-speler en bezit je het juiste ‘Sky Professionals DNA’.
Zo kunnen we samen duurzaam doorgroeien en mooie successen behalen.
Als Corporate Flight Attendant ben je hét visite kaartje van onze organisatie. Je wordt grotendeels ingezet voor
onze grootste opdrachtgever, Exxaero. De vluchten worden uitgevoerd vanuit home base Amsterdam en
Eindhoven. Je maakt deel uit van ons Corporate Flight Attendant team en rapporteert aan de Manager Cabin
Affairs.

Vanwege onze groei zijn wij momenteel op zoek naar een;
Corporate Flight Attendant – (0-uren contract)
Locatie: Amsterdam / Eindhoven (home base)

Wie ben jij?
Wij zijn op zoek naar een servicegerichte professional die de klant voor zich weet te winnen met natuurlijke flair
en charme. Je hebt aantoonbare vliegervaring (First Class, Business) en nu wil je een volgende carrière stap
maken naar de zakelijke- en privé luchtvaart. Een aanvulling met horeca ervaring, het verlenen van
hoogwaardige service en een passie voor gastronomie is een pré.
Je werkt graag in een klein team maar bent ook zelfstandig erg sterk. Van het bedenken en regelen van de
catering tot aan het verlenen van de gewenste service aan boord; jij zorgt voor een perfecte dienstverlening en
klanten die graag bij ons terugkomen. Je hebt dan ook oog voor detail en kent de luxe en kwaliteit waar de
Corporate Aviation om vraagt.
Je herkent jezelf in bovenstaande kernwaarden. Kennis kun je immers eigen maken, persoonlijke opvattingen en
attitude zijn moeilijker te veranderen. Je houdt van avontuur en bent zeer flexibel; de Corporate Aviation is nl.
alles behalve voorspelbaar. Je moedertaal is Nederlands en daarnaast spreek je vloeiend Engels. Verder woon je
bij voorkeur in de omgeving Amsterdam en ben je in bezit van rijbewijs mét eigen auto. Je begint in eerste
instantie op een 1-jarig 0-uren contract en hebt zeer grote beschikbaarheid. Bij wederzijds welbevinden wordt
dit verlengd naar een vaste-uren aanstelling.
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De geschikte kandidaat voldoet aan de volgende functie-eisen / eigenschappen;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herkent zichzelf in onze kernwaarden (PROFESSIONALITEIT – LOYALITEIT – TOEWIJDING – FLEXIBILITEIT
– HUMOR)
Is tussen de 25-45 jaar oud;
Heeft een max. lengte van 1.80m (i.v.m. hoogte cabine)
Is Nederlandstalig (moedertaal);
Heeft aantoonbare vliegervaring;
Heeft bij voorkeur horecaervaring;
Heeft een passie voor gastronomie;
Heeft grote beschikbaarheid;
Is empathisch sterk;
Is servicegericht;
Spreekt vloeiend Engels, een extra vreemde taal is een pré;
Is woonachtig in de buurt van Amsterdam (NL);
Is in bezit van Rijbewijs en eigen vervoer;
Is discreet en bereid een geheimhoudingsverklaring te tekenen;
Heeft een geldig paspoort;

Solliciteren naar deze functie?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Heb jij een passie voor de luchtvaart en gastronomie? En net zo
belangrijk; denk jij te passen in ons leuke team?
Stuur dan een persoonlijke motivatie, begeleid met CV en 2 representatieve foto’s (close-up en full size), waarin
jij ons overtuigt dat de Corporate Aviation passend is voor jou! Voor meer informatie: neem een kijkje op Sky
Professionals Social Media (linkedIn, Instagram, Facebook en https://www.skyprofessionals.com/flightattendant/)
Sollicitaties mogen worden gestuurd aan info@skyprofessionals.com t.a.v. J. Heesakkers

