
Air Alsie A/S
Lufthavnsvej 3
DK-6400 Sønderborg

Telephone: (+45) 74 42 98 88
Website: www.alsie.com
Email: op@alsie.com

CVR/VAT/EORI No.  
DK 12 65 59 83

Udviklingen hos Air Alsie A/S går stærkt.  Brænder du for at arbejde i en virksomhed, hvor alle løfter i flok, og 
vil du være med til at gøre en forskel og føre Air Alsie ånden videre? Så er det dig, vi søger til vores kabine-
besætning. Air Alsie opererer selskabet Alsie Express. Alsie Express er et regionalt Dansk flyselskab. Selskabet 
har hjemme og hovedkontor i Sønderborg. 

Kort om Alsie Express
Luftfartselskabet er etableret i 2013 og driver flyforbindelsen mellem Sønderborg og København. Det sker med 
de let genkendelige sorte ATR72-500 fly med 64/48 komfortable sæder og god benplads. Ruten beflyves med 
fem daglige returflyvninger og en returflyvning både lørdag og søndag. Ligeledes flyver vi i hele Europa og 
dækker mange spændende opgaver, med varighed op til 7 dage. 
Alsie Express beskæftiger pt. omkring 20 serviceorienterede medarbejdere, som alle deler vores målsætninger 
og værdier.

Vi tilbyder
•  En hverdag i en familiær virksomhed, som en del af et meget velfungerende dynamisk team på jorden  
 og i luften
• En spændende og afvekslende hverdag med tæt kundekontakt
• Stor indflydelse, ansvar og mulighed for videreudvikling 
• Fuldtidsansættelse, med opstart i 2020 
•  Grunduddannelsen til Cabin Crew iht myndighedskrav

Dine kvalifikationer
•  Selvstændig og ikke bange for at tage ansvar
• Fleksibel, forandringsparat og visionær
• Trives med uregelmæssige arbejdstider
• En god teamplayer
• Personligt overskud og kan bevare roen og arbejde effektivt i pressede situationer. 
• Ambitiøs, nysgerrig og motiveret.
• Brænder for at yde den bedst tænkelige service 
• Loyal, ærlig og pligtopfyldende.

Krav
•  Minimum 21 år
• Gyldigt B-kørekort 
• Ren straffeattest
• Godkendelse af en flyvemedicinsk læge 
• Tale dansk, tysk og engelsk på minimum niveau C1 (Over middel tale og forståelse)
• Mindst 160 cm og maks. 180 cm høj
• Almen god fysisk form
• Møde op i Sønderborg med 90 minutters varsel ved tilkald (på standby-vagt)
• Tidligere erfaring fra servicesektoren

Lyder det som noget for dig?
Hvis du opfylder vores krav til kvalifikationer og har ambitionen om at blive en del af Danmarks bedste kabine-
besætning hos Air Alsie/Alsie Express, vil vi meget gerne modtage dit CV, aktuelt foto og en motiveret ansøg-
ning. Send dit CV og din ansøgning via hr@alsie.com senest 8. december 2019. Indkomne ansøgninger vil blive 
behandlet løbende.
Der vil blive inviteret til et fællesmøde for udvalgte kandidater, torsdag den 12. december 2019, kl. 15.00-18.00 
på vores hovedkontor, Lufthavnsvej 3, 6400 Sønderborg.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Chief Flight Attendant, Kathrin G. Andersen via e-mail: 
rin@alsie.com eller på telefon  +45 26226797.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og til forhåbentligt at kunne byde dig velkommen om bord.

Bliv en del af Danmarks bedste
kabinebesætning


