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Infosessie Aviato
1000 jobs op de luchthaven!



Inhoud

● Aviato
● Enkele cijfers
● Jobs op de luchthaven
● De luchthavenmicrobe
● Concreet
● Volgende events



Mentimeter

● Hoe ken je Aviato?
○ Niet 
○ Via de website 
○ Via een infosessie 
○ Persoonlijk contact gehad 
○ Via Social Media
○ Andere



Wie zijn we? 

● Hét tewerkstellingscentrum van Brussels Airport

 

● Samenwerking tussen o.a. VDAB, Actiris en BAC 

(Brussels Airport Company) 

● Aviato verwelkomt dagelijks werkzoekenden uit 

het hele land en bemiddelt voor hen inzake 

werkgelegenheid en opleidingen voor jobs op en 

rond de nationale luchthaven.

Aviato
lanceert jouw carrière



https://docs.google.com/file/d/1pJemDUwaoxgtf5mJtaZWqnXPrDn4osP8/preview


Onze partners
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1 luchthaven, verschillende zones

De luchthaven bestaat uit verschillende zones, de twee 
voornaamste zijn:

Brucargo
de zone waar al het 
goederenverkeer 
plaatsvindt

Airport
terminal
de zone waar 

passagiers vertrekken 
en aankomen
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Enkele cijfers



Wist je dat…

317
bedrijven 

20 000 / 60 000
werknemers 

2de grootste 
werkgever

in België



Werknemers Brussels Airport: enkele cijfers

● Vlaams Gewest: 73,9% 

○ 40,2% Vlaams-Brabant al dan niet in de nabijheid van de luchthaven (gemeenten 
Zaventem, Vilvoorde, maar ook Machelen, Steenokkerzeel, Kortenberg, Kampen hout en 
Leuven)

○ 17,3% komt uit Antwerpen
○ 9,7% uit Oost-Vlaanderen
○ 4,1% Limburg 
○ 2,7% West-Vlaanderen

● Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15,7%

voornamelijk vanuit Brussel en Schaarbeek

● Waals Gewest: 10,4%



Bespreken Mentimeter
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Brussels Airport is een A-typische arbeidsmarkt

Meer mannen, meer voltijdse jobs, langer in dienst vs benchmark 
gewesten 
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Brussels Airport is een A-typische arbeidsmarkt
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Brussels Airport is een A-typische arbeidsmarkt



Wie zijn onze klanten?



Jobs op de luchthaven
Verschillende sectoren



Waarom werken op de luchthaven?

http://www.youtube.com/watch?v=A7EHr4kZFmY


Waarom werken op 
de luchthaven? 

○ Internationale dynamische omgeving 
○ 24/7 operationeel 
○ Multicultureel
○ Voor ieder wat wils
○ De luchthavenmicrobe



Doorgroeimogelijkheden

http://www.youtube.com/watch?v=qBndcBMWPx8


Primeur

● Digitaal infopakket : Werken op een luchthaven

https://leren-intern.vdab.be/course/view.php?id=1641


Primeur

● Digitaal infopakket : Werken op een luchthaven

https://leren.vdab.be/course/view.php?id=1641


Security

● Profielen
○ Bewakingsagent

=> Jobvereisten
- Rijbewijs B en wagen
- Europese nationaliteit
- Blanco attest GGZ
- Opleiding via partners VDAB/Brufor

=> Plaats tewerkstelling
- Passagiersterminal
- Toegangswegen van de luchthaven
- Werven op luchthaven







Politie

● Profielen
○ Zorg politie (verkeer, 

slachtofferhulp)
○ Grenspolitie (ism de douane)
○ Verwijdering (mensen 

begeleiden die uitgezet 
worden per vliegtuig)

○ Agenten Dienst Algemene 
Beveiliging (geen diploma)

=> Jobvereisten
- Rijbewijs B en wagen
- Belgische nationaliteit
- Blanco attest GGZ
- Nederlandstalig
- Middelbaar diploma



Logistiek
● Bedienden

○ Logistiek bediende
○ Expediteur
○ Dispatcher
○ Import/export medewerker
○ Douane declarant

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Vooral ENG (contact 

met internationale klanten) plus ook 
goede kennis NL & FR

- Daguren
- Goede computervaardigheden
- Stressbestendig
- Blanco attest GGZ
- Plaats tewerkstelling BRUcargo





http://www.youtube.com/watch?v=TARqDC0xQO8


Logistiek
● Arbeiders

○ Magazijnier
○ Heftruckchauffeur
○ Ramp handler
○ Lader/losser
○ Bagagist

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Basiskennis NL
- Wisselende shiften (= eigen 

vervoer)
- Flexibel
- Heftruckattest = troef
- Fysiek werk
- Rijbewijs B (nodig voor tarmac 

rijbewijs)
- Blanco attest GGZ
- Plaats tewerkstelling BRUcargo



http://www.youtube.com/watch?v=VevFj62XXH8




Transport

● Profielen
○ Chauffeur C/CE

=> Jobvereisten
- Rijbewijs C of CE

+ geldig rijgeschiktheidsattest (code 
95)

- Blanco attest GGZ
- Eigen vervoer (= verschillende 

shiften)
- Frans of Nederlands



DAS Logistics



Onderhoud & 
Techniek● Profielen

○ Vliegtuigtechnicus
○ Onderhoudstechnieker & 

Onderhoudsmecanicien
■ rollend materiaal, 

beveiligingssystemen, 
sensoren, rook detectors, 
heftrucks, pushback

   => Jobvereisten
- Technische opleiding (TSO, A2)
- Vliegtuigtechnicus (brevet 

noodzakelijk, opleiding!)
- Talenkennis: ENG (voertaal)
- Werken in shiften (= eigen vervoer)
- Blanco attest GGZ





http://www.youtube.com/watch?v=YQTYAEKrQYQ




Diensten aan 
personen

● Profielen
○ Medewerker horeca
○ Kelner
○ Hulpkok / kok
○ Assistent manager
○ Managers
○ Teamleiders
○ Schoonmakers

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Nl/Fr/Eng (afhankelijk van 

functie)
- Flexibel qua werkuren (shiften)
- Mobiliteit (= eigen vervoer)
- Blanco attest GGZ





Sales

● Profielen
○ Verkoopmedewerker
○ Winkelbediende
○ Commercieel bediende 

(ticketing, klantendienst, 
reservaties,...)

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Nl/Fr/Eng
- Flexibel qua werkuren (shiften)
- Mobiliteit (= eigen vervoer)
- Goede computerkennis
- Klantvriendelijkheid





Receptie & 
Onthaal

● Profielen
○ Receptionist
○ Onthaalmedewerker

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Nl/Fr/Eng
- Flexibel qua werkuren (shiften)
- Mobiliteit (= eigen vervoer)
- Goede computerkennis
- Klantvriendelijkheid



http://www.youtube.com/watch?v=hAVbAqWv6rg




Luchtvaart
● Profielen

○ Loadcontroller
○ Red cap / Loadmaster
○ Lost & found
○ Special assistance
○ Steward/stewardess
○ Check-in bediende
○ Airport crew

=> Jobvereisten
- Talenkennis: Nl/Fr/Eng
- Flexibel qua werkuren (shiften)
- Rijbewijs B 
- Klantvriendelijkheid
- Diploma: secundair 

onderwijs/Bachelor, ook afh van 
bedrijf





Airport 
Business District
● Profielen

○ Development manager
○ Project manager
○ ICT profielen
○ Capacity & planning manager
○ Operational Data manager
○ Security compliance manager
○ Training & proficiency 

Coördinator
○ ...

=> Jobvereisten
- Diploma (Bachelor/Master)
- Talenkennis: Nl/Fr/Eng
- Analytisch, resultaatgericht, 

communicatief, stressbestendig





Ja, ik wil graag een klant doorverwijzen!



Wat als jullie kandidaten willen doorsturen 
naar Aviato?

● Belangrijke basiscriteria om te werken op de luchthaven

○ Beschikken over basiskennis NL
■ jobs met F2F contact met passagiers en/of jobs contact via 

mail/telefoon met internationale klanten
● Goede kennis NL, Fr én ENG noodzakelijk

○ Mobiliteit:
■ jobs waar men in shiften werkt, eigen vervoer nodig (in de meeste 

gevallen)
○ Blanco attest goed gedrag en zeden kunnen voorleggen



Surf naar onze website

www.aviato.be

http://www.aviato.be


Ontdek

My Aviato account

https://www.aviato.be/nl/registreren
https://www.aviato.be/nl/registreren


Maak een afspraak

https://aviato-2.youcanbook.me/
https://aviato-2.youcanbook.me/


Volg onze agenda op onze website! 



Vind ons in

het hart van Brussels Airport

4de verdieping - Vertrekhal 
Terminal Brussels Airport 

1930 Zaventem

De 4de verdieping is de verdieping 
boven de vertrekhal. 
Onze kantoren zijn de eerste die je ziet 
aan de linkerkant, recht tegenover het 
Regus Meeting centre.

https://www.aviato.be/nl/contacteer-ons
https://www.aviato.be/nl/contacteer-ons
https://www.aviato.be/nl/contacteer-ons


Follow us on

Social media

Aviato op Facebook

Aviato op Linkedin

Aviato op Instagram

https://www.facebook.com/aviatojobs
https://www.linkedin.com/company/aviatojobs/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/aviatojobs/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/aviatovzw/
https://www.instagram.com/aviatovzw/


Opleidingsmogelijkheden: 

Voor onze opleidingen werken we samen met VDAB en 
Bruxelles Formation.
 

● Alle opleidingen voor werkzoekenden bij VDAB en 
Bruxelles Formation.

● Specifieke opleidingen voor de luchthaven:
○ Behandelaar luchtvracht ism Aviato Academy
○ Bewakingsagent + aviation security ism VDAB & 

BruFor.

Opleidingsmogelijkheden



Jobfair 25/10/2022

Wanneer?  25/10/2022
Waar?         Skyhall 
Inschrijven: verplicht inschrijven via Link

https://cloud.mails.aviato.be/inschrijfpagina_jobfair_Nederlands


Werkgeverscongres 25/10/2022

Wanneer?  25/10/2022
Waar?         Skyhall 
Inschrijven: verplicht inschrijven via Link

https://cloud.mails.aviato.be/jobfair/netwerkcongres


Vragen?
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Werken in de land- en tuinbouwsector

11/10/2022


