
Avinor bidrar til at rundt 40 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og 
effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og 
flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved 
lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en årlig trafikk på rundt 20 millioner 
passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Divisjon nasjonale, regionale og lokale lufthavner 
søker etter Lufthavnbetjent

ved Berlevåg lufthavn

Stillingen er midlertidig fram til 1. mars, men med mulighet for fast ansettelse.

Ved vår enhet for plass-, brann- og redningstjenesten er det ledig stilling som lufthavnbetjent med 
fagbrev innen et av følgende felter; mekaniker, elektriker, bygningsfag, VVS. Det legges stor vekt på 
søkere med fagbrev som elektriker. 

Lufthavnbetjenten er en del av et vaktlag som utfører vakttjeneste, brann- og redningstjeneste og som i tillegg 
skal utføre forefallende arbeid i plasstjenesten, som vedlikehold av rullende materiell, elektroinstallasjoner, 
bygg- og ventilasjon og annet vedlikeholdsarbeid. Arbeidstiden samt hjemmevakt er definert som skift-/ og 
turnustjeneste. 

Den som tilsettes må:
• Ha helse og fysiske krav i hht kjemikalieforskriften
• Ha førerkort klasse CE
• Ha maskinførerbevis for hjullaster
• Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, eller forplikter seg til å ta dette innen prøvetidens utløp 
• Ha gode evner til å samarbeide
• Tilfredsstillende norsk- og engelskkunnskaper.

For øvrig bør den tilsatte:
• Ha relevant praksis, gjerne fra lufthavndrift, kommunalt brannvesen el. lignende
• Ha gode kunnskaper i bruk av PC som arbeidsverktøy.

Vi ønsker en fleksibel person, med gode personlige egenskaper ihht. våre etiske krav og retningslinjer. Den 
tilsatte må videre forplikte seg til å gjennomføre de kurser og den opplæring som Avinor anser nødvendig for 
stillingen.

Forutsetning for stillingen er at søkeren kan vise til UPA, eller at denne kan gis.  
Lønn og øvrige betingelser ihht. tariffavtale.  Fra lønnen trekkes 2% innskudd i Statens Pensjonskasse. Gode 
forsikringsordninger.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til lufthavnsjef Frank Pedersen,        
Mobilnr: 90081711 
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