
 
 
 
 
 
 
 
dnata B.V. (Schiphol) 
dnata, onderdeel van de Emirates Group, is een snel groeiende (top vier positie) luchtvaart 
afhandelaar (catering, travel services, groundhandling en cargo). Wereldwijd werken 41.000 
medewerkers op 127 vliegvelden. dnata bedient 271 luchtvaartmaatschappijen. dnata heeft ook in 
Europa ambitieuze groeidoelstellingen. Sinds 2015 is dnata actief op Schiphol met bijna 700 
medewerkers. Naast de traditionele vrachthandling, biedt dnata een uniek pakket cargodiensten aan, 
zoals Schiphol Animal Center, koelfaciliteiten, handling van pharmaceuticals, alle post en pakketten 
voor e-commerce klanten.  
 
Voor de afdeling Airside, transport zijn wij in verband met vervanging op zoek naar: 
 
Vrachtrijders (fulltime, 38 uur/5 dagen per week, wisseldiensten) 
 
Het werkgebied bestaat uit het transporteren van vracht en post van / naar passagierstoestellen van 
diverse luchtvaartmaatschappijen (op Schiphol), alsmede overig intern transport. 

 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

 Ophalen en controleren van benodigde documenten; 
 Aan- / of afkoppelen van reeds beladen karren / dollies; 
 Conform (veiligheids-)procedures de vracht / post van / naar de diverse gates of afdelingen 

brengen m.b.v. een trekker; 
 Verzorgen van divers intern transport; 
 Transporteren van equipment diverse bufferplaatsen en bewaken dat de vereiste hoeveelheid 

equipment altijd op bepaalde plaatsen aanwezig is en tijdig klaarzetten van materieel voor 
externe afhandelaars; 

 Verzorgen van de administratie (het registreren van de afgewerkte ritten en het laten 
aftekenen en inleveren van de verschillende documenten). 

 
Functie - eisen: 

 MBO2 werk- en denkniveau, bij voorkeur in bezit van diploma; 
 Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift, bij voorkeur ook kennis van de Engelse 

taal; 
 In bezit van rijbewijs; 
 Minimaal 8 jaar woonachtig in Nederland en niet in aanraking geweest met justitie (i.v.m. 

verkrijgen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)). 
 
Competenties: 

 Stressbestendig; 
 Flexibel; 
 Klant- en servicegericht; 
 Accuraat; 
 Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.  

 
Wij bieden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; werken voor een internationaal 
bedrijf in een dynamische omgeving.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je jouw schriftelijke reactie (motivatiebrief en CV) tot 
uiterlijk 2 april 2019 richten aan mevrouw I. Vogel via www.werkenbijdnata.nl 

 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


