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Nieuwe vliegverbindingen, vlootuitbreiding 
Jetairfly zoekt 150 stewards, stewardessen en piloten 
 
 

 
De sterke uitbreiding van de regionale afreizen maakt de hoofdmoot uit van de uitbreidingsplannen die 
luchtvaartmaatschappij Jetairfly heeft naar volgend jaar toe. 
In het kader van nieuwe vliegverbindingen en daaraan verbonden vlootuitbreiding is ondertussen een 
aanwervingscampagne gestart, die moet uitmonden in de opleiding en aanwerving van 150 nieuwe 
cabinepersoneelsleden (stewards en stewardessen) en piloten of pilotes. 
 
Onder hen 75 junior Cabin Crew Members, die de job bij Jetairfly zullen leren en onmiddellijk na hun opleiding 
aan de slag kunnen. 
35 hoogseizoen Cabin Crew Members die beschikbaar zijn tijdens de piekmaanden in de zomerperiode. 
40 piloten, zowel piloten met ervaring als piloten die nog hun typerating moeten behalen 
 
 
Profiel.  Kandidaten cabinepersoneel worden gescreend en opgeleid in functie van meertaligheid NL-FR-ENG, 
servicegerichtheid en communicatieve vaardigheden. De opleiding richt zich verder op zeer concrete items zoals 
o.m. EHBO, noodevacuatie, brandbestrijding, internationale luchtvaartreglementering. Door de aard van de 
gedoceerde cursussen is deze Cabin Crew Member opleiding zeer veelzijdig. 
Kandidaat-piloten hebben een vliegopleiding genoten en vluchturen gepresteerd. 
 
Op 2 januari begint de eerste reeks opleidingen voor cabinepersoneel. 
Info en kandidatuur op : www.jetaircareer.be/jetairfly 
 
 
Jetairfly heeft momenteel ongeveer 75 West- en Oost-Vlaamse vliegende werknemers in dienst : piloten, 
pilotes, stewards en stewardessen. Dit komt ongeveer overeen met een kwart van het totaal aantal vliegend 
personeel. Zij vliegen in het nationale werkrooster van Jetairfly, dat vluchten uit Brussel, Oostende en Luik 
bevat. Het is vanzelfsprekend dat voor de planning van de vluchten uit Oostende ook zoveel mogelijk rekening 
gehouden wordt met de verblijfplaats van het vliegend personeel. 
 
 
 
 
 
Jetair is het grootste Belgische vakantiemerk, met touroperatormerken als Jetair, VIP Selection, Sunjets, VTB, Seagull en 
Splash travel. Jetairfly is met 1,5 mln passagiers (2005) de 2e luchtvaartmaatschappij in ons land. Jetaircenter is een 
netwerk van ruim 120 reiskantoren. Samen maken deze Belgische merken deel uit van de World of TUI, de grootste 
toerismegroep ter wereld. 

 


