
 

Vi söker kabinpersonal til baser i Tammerfors och Åbo

Ifall du uppfyller ovannämnda krav och är intresserad av att delta i rekryteringsprocessen, skicka din CV till 
CV@xfly.ee. Intervjutillfällena börjar i September, 2020. De kandidater som uppfyller ovannämnda kriterier blir 
inbjudna till en första screening antingen online eller per telefon. Ifall du är framgångsrik, blir du ombedd att delta 
i en rekryteringsdag. Kandidaten står för resekostnaderna relaterade till rekryteringsdagen. 

KABINPERSONAL

KVALIFIKATIONER OCH FÄRDIGHETER 
— Flytande språkkunskaper i engelska (B2)
— Flytande språkkunskaper i finska och svenska, 

samt förståelse av de övriga skandinaviska 
språken, anses vara en önskvärd tillgång 

— Slutfört andra stadiets/gymnasiekompetens
— Positiv attityd, vänlig och empatisk 
— Flexibilitet och uthållighet krävs 
— Initiativrik och utåtriktad
— Lojal och ärlig  
— Bra situationskänsla  
— Bra på att samarbeta i grupper och jobba 

självständigt 
— Erfarenhet från serviceyrken (flyg-, båt-, restau-

rant/hotell- , vårdbranschen) 

KVALIFIKATIONER OCH FÄRDIGHETER 
— Ålder: minimum 21 år
— Längd 158-180 cm 
— Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning 
— Giltigt EU/EEA/Schweiziskt pass 
— Godkänd läkarundersökning av flygläkare 

VI ERBJUDER  
— Deltids- och heltidsanställning med 6 månaders 

prövotid åt de personer som avklarat skolningen, 
kursen och läkarundersökningen framgångsrikt och 
godkänt, via en av våra samarbetspartners och 
bemanningsföretag - Vanguard Aviation. Lön eller 
ersättning betalas ej under cabin crew utbildningen.

— Rese förmåner (myidtravel) 
— Reseförsäkring under arbetstid 
— Multikulturell arbetsmiljö (i ett växandeflygbolag) 
— Karriärmöjligheter inom företaget

ÖVRIGA KVALIFIKATIONER OCH FÄRDIGHETER, 
ANSES VARA EN MERIT 
— Tidigare flygerfarenhet, inom 5 år från dagens 

datum med EASA Cabin Crew Attestation 

inkluderat syn och hörsel 
— Välskött utseende, inga synliga tatueringar 

eller piercing 
— Simkunnighet minst 200 meter
— Du skall bo inom 60 minuters räckhåll från din 

stationeringsort (Tammerfors eller Åbo)

Xfly is a leading Long-Term Strategic Capacity Provider to commercial airlines in Europe.  
Xfly is operating a fleet consisting of CRJ700-900s, ATR72-600s aircraft for long-term ACMI operations. 

HUVUDUPPGIFTER 
Flygvärdinne/flygvärdsjobbet är spännande och roligt, men även krävande. Din primära uppgift är att sörja 
för passagerarnas säkerhet och bidra till att flygbolagets kunder upplever säkerhetsprocesserna och 
servicen utmärkta och vill återvända till flygbolaget. Din passion för att leverera utmärkt kundservice stöds 
av hög arbetsmoral och positiv attityd till livet. 


