Mer information om flygplatsjobb
Här återfinns ett urval av vanligt förekommande yrken inom flyg- och
besöksnäring. Ctrl-klicka på respektive länk för mer information om
jobbet, utbildningsvägar, löneläge, och annan info.
Flygledare (3154)
Övervakar och leder flygtrafik på start- och landningsbanor samt i
luften. Ger instruktioner om startpunkt, färdväg, flyghöjd m.m.
Mer om flygledare
Flygmekaniker/flygtekniker (7232) (3155)
Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn och
reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer. De kan
också arbeta med nytillverkning av flygplan och flygmotorer.
Flygsäkerheten är alltid i fokus. Flygmekaniker arbetar i huvudsak med
tillsyn, service och rutinarbeten. Flygtekniker gör felsökningar,
inspektioner och kontroller.
Mer om flygmekaniker
Mer om flygtekniker
Flygplansmontör (8211)
Flygplansmontörer monterar ihop flygplan. De kan vara specialiserade
på vissa partier av flygplanet eller på olika utrustningsdetaljer.
Montörsjobbet genomgår nu stora förändringar både vad gäller
arbetsinnehåll och arbetsorganisation.
Mer om flygplansmontör
Flygplansplåtslagare (7214)
Flygplansplåtslagare reparerar och underhåller flygplan.
Arbetsuppgifterna varierar från småskador i plåten till att reparera
fästena till landningsställen.
Mer om flygplansplåtslagare
Flygplansstädare/lokalvårdare (9111)
Städar och rengör lokaler som t.ex. affärer, bostäder, hotell, industrier,
kontor, restauranger och skolor. Städar fordon som t.ex. bussar,
tunnelbane- och järnvägsvagnar samt fartyg och flygplan.
Mer om städare

Flygplatschef, (1120)
Flygplatschef kan också kallas för verksamhetsansvarig för en
flygplats. Som flygplatschef har man stora möjligheter att utveckla
verksamheten, reguljärflyget såväl som flygtrafik kopplat till
besöksnäringen.
Mer om flygplatschef
Flygplatskontrollant/passkontrollant/Airport officer (5413)
Patrullerar och bevakar fastigheter och områden. Kontrollerar tillträde
till olika inrättningar och övervakar ordning vid offentliga evenemang
m.m. Agerar vid larm och störningar, kontaktar vid behov t.ex. polis
eller brandkår. Svarar för säkerhetskontroller vid flygplatser och i
hamnar. Transporterar kontanter och andra värdeföremål. Skyddar vid
behov enskilda personer.
Mer om flygplatskontrollant
Flygspeditör (3331)
Organiserar för kunders räkning godstransporter och förhandlar om
fraktavtal. Upprättar handlingar samt tecknar försäkringar. Beräknar
utförselavgifter, tull- och införselavgifter, skatter m.m. Förmedlar
lastutrymme i fartyg och andra transportmedel. Utreder reklamationsoch skadeärenden.
Mer om flygspeditör/speditör
Incheckning/trafikassistent (4221)
Lämnar upplysningar om resor, resmål, logi och evenemang.
Förmedlar och säljer resor. Gör upp resplaner och bokar biljetter,
hotellrum m.m. Svarar för passagerarservice på flygplatser samt på
färje- och bussterminaler. Informerar om avgångstider, biljettpriser,
linjesträckningar, restider m.m. Kontrollerar färdbevis och registrerar
bagage.
Mer om incheckning/trafikassistent
Kabinpersonal, Flygvärd/inna, Cabin Crew (5111)
Svarar för passagerares säkerhet ombord på flygplanet. Informerar
om säkerhetsföreskrifter m.m. Serverar måltider och drycker samt
säljer olika varor. Planerar och samordnar service och aktiviteter.
Mer om kabinpersonal
Lagermedarbetare/godshantering/truckförare m.fl. (4322) (8344)
Det finns många olika tjänster inom lager och godshantering.

Vanligaste yrkena inom lager
Piloter (3153)
Navigerar och styr flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Ansvarar
för flygning, passagerare och last. Övervakar styr- och
navigeringssystem.
Mer om pilotyrket
Ramparbetare/flygplatsman (9332)
Packar, lastar och lossar gods, möbler, maskiner och andra artiklar.
Tankar flygplan och hanterar bagage. Fyller på och staplar varor.
Mer om ramparbetare
Resesäljare/Resekonsult (1119)
En resesäljare säljer privatresor, affärsresor samt grupp- och
konferensresor. De säljer både färdiga paket och sätter ihop
individuella lösningar enligt kundens önskemål. Där ingår exempelvis
hotell, transporter, kunskaper om destinationer.
Mer om resesäljare
Terminalarbetare (4322)
Registrerar, kontrollerar och styr material- och varuflöden. Planerar
och kontrollerar leveranser samt planerar lagerhållning och
utnyttjande av lagerkapacitet. Tar emot gods samt plockar, packar och
lastar gods med hjälp av exempelvis truck. Kontrollerar och registrerar
varor.
Mer om terminalarbetare
Barista (5132)
Baristan arbetar professionellt med kaffe i olika former på caféer,
konditorier, coffee shops och espressobarer.
Mer om yrket
Butikssäljare (5223)
Säljer sällanköpsvaror i affärer, varuhus och andra försäljningsställen.
Informerar kunder om varor och priser samt ger råd om användning
och skötsel. Beställer, packar upp, prismärker, fyller på och tar betalt
för varor.
Mer om yrket

Butikschef (1730)
En butikschef eller detaljhandlare driver ett företag som säljer olika
varor direkt till kunden. Det är ett arbete som kräver ledaregenskaper,
organisationsförmåga och servicekänsla. Formulerar och ansvarar för
mål och strategier för verksamhet inom handel. Utformar riktlinjer,
följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för
budget samt fördelar resurserna inom verksamheten. Har
personalansvar.
Mer om yrket
Frukostvärd/värdinna (9412)
Frukostvärdinna är ett utpräglat serivceyrke som passar dig som är
morgonpigg, brinner för service och alltid sätter kundernas/gästernas
välbefinnande i centrum samt gillar att arbeta självständigt i ett fartfyllt
tempo.
Mer om yrket
Hotellchef (1720)
Som Hotellchef har man det övergripande ansvaret för driften av
verksamheten på hotell inom Reception och Housekeeping.
Hotellchefen har budgetansvar och sitter ofta också med i en
ledningsgrupp där man bidrar till utvecklingen av hotellet.
Hotellchefen rapporterar oftast direkt till hotellets direktör.
Mer om yrket
Kafébiträde (5131)
Kafé och konditoribiträden arbetar med att bemöta och servera de
kunder som kommer till kaféet. Kunden är alltid i fokus. Det är ett
utåtriktat arbete som kräver servicekänsla och noggrannhet.
Mer om yrket
Kassapersonal, valutaförsäljare (5230)
Tar betalt för kunders inköp i affärer, stormarknader och andra
försäljningsställen. Säljer biljetter till teatrar, bio, konserter, museer,
utställningar m.m. Säljer och växlar valuta.
Mer om yrket
Kock/kallskänka (5120)
Lagar, lägger upp och garnerar mat inom hotell- och
restaurangnäringen, inom storkök, provkök, på ett fartyg eller i en
butik.

Mer om kockyrket
Kundtjänstmedarbetare (4222)
Vanliga arbetsuppgifter i ett callcenter är att svara på frågor om olika
produkter och tjänster eller att ställa frågor i samband med
marknadsundersökningar. Att vara serviceinriktad är en viktig
egenskap.
Mer om yrket
Köksbiträde/Cateringarbetare/diskare m.fl. (9412)
Portionerar mat, tar emot betalning i kassa samt plockar disk och
diskar inom restaurang eller storkök. Förbereder mat, sköljer, skalar
och hackar grönsaker. Deltar i enklare matlagning. Ansvarar för
frukostservering.
Mer om köksbiträde/restaurangbiträde
Mer om diskare
Kökschef (1720)
Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom
restaurang och kök. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar
verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar
resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.
Mer om yrket kökschef (samma som kock)
Köksmästare (3451)
Ansvarar för och leder dagligt arbete i kök i en restaurang eller på ett
fartyg. Skapar rätter samt planerar matsedel och menyer.
Mer om yrket köksmästare (Samma som kock)
Receptionist (4224)
Hotellreceptionistyrket passar den som är språkkunnig och
serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor. Gästerna
behöver få bra service för att trivas, oavsett om det är ett litet
pensionat eller ett stort lyxhotell som är arbetsplatsen.
Mer om yrket
Restaurangchef (1720)
Formulerar och ansvarar för mål och strategier för verksamhet inom
restaurang och kök. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar
verksamheten mot uppsatta mål. Svarar för budget samt fördelar
resurserna inom verksamheten. Har personalansvar.
Mer om yrket

Servitör/servitris/Hovmästare (5131)
Organiserar och leder serveringspersonals arbete. Tar emot
bordsreservationer samt beställningar på mat och dryck på
restauranger eller hotell. Ansvarar för drycker på en restaurang.
Serverar gäster mat och dryck på restauranger,
konferensanläggningar, passagerarfartyg m.m.
Mer om servitör/servitris
Mer om hovmästare

