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Norges luftigste sommerjobb?

Sommersesong er ensbetydende med høysesong for reisende, samtidig som
det er en tid for ferieavvikling. Siden mai har Norwegian opplevd en
kontinuerlig etterspørsel av flyreiser, og med en fortsatt positiv trend også
inn mot neste sommer, søker Norwegian etter 50 nye kolleger som vil inngå i
kabinbesetningen for sommersesongen 2022.

- Å være kabinansatt er en ansvarsfull og servicerettet jobb. Våre
kabinansatte har et særskilt ansvar for passasjerenes sikkerhet, og sørger for
at hver enkelt passasjer har en god reiseopplevelse, sier Guro Poulsen,
konserndirektør People, i Norwegian.



Sommeren 2022 vil Norwegian ha destinasjoner i 35 land og trafikkere
omkring 270 ruter. I Europa flyr Norwegian til Malaga, Wien, Berlin, London,
Vilnius, Edinburgh, Barcelona og Roma for å nevne noen av destinasjonene,
og i Norge og Norden flyr selskapet til alle hovedstedene, i tillegg til byer
som Oulu, Lulea, Umeå og Billund.

Sommerjobben i Norwegian passer for de som ønsker å bli kjent med en unik
arbeidsplass. Søkere som vinner frem og blir tilbudt en jobb, må være
forberedt på å inngå i selskapets turnusordning for kabinansatte i perioden
mai/juni til og med oktober. Alle som ansettes vil være tilknyttet basen i
Oslo, og arbeidssted vil være om bord i selskapets Boeing 737-800 fly i
luftrommet over hele Europa.

Søkere må være over 20 år. Fra intervjurundene går kandidatene videre til å
delta på nødvendig kurs og opplæring.

Les mer om stillingen her.

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

https://careers.norwegian.com/job/Oslo-Airport-Cabin-Crew-Oslo-2060/736085402/
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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