
 

Worldwide Flight Services (WFS) is een dynamische internationale organisatie met wereldwijd 42.000 werknemers. Op elke 

grote luchthaven ter wereld is WFS vertegenwoordigd. WFS bestaat op Schiphol sinds 2004 en is inmiddels uitgegroeid tot een 

organisatie van ongeveer 260 collega’s. WFS is een luchtvrachtafhandelingsbedrijf; we nemen import- en exportvracht aan en 

zetten het klaar voor verdere afhandeling. We lossen trucks, bouwen vracht op vliegtuigplaten of in containers en zorgen dat elk 

pakketje op de juiste plek elders ter wereld aankomt. Werkelijk elke denkbare soort vracht komt binnen, dat maakt ons werk 

leuk; dagelijks trekt de wereld aan ons voorbij.   

                           Voor onze HSSE afdeling zijn wij op zoek een security Officer/Manager 

Als onze nieuwe Security Officer breng je beleid en uitvoering samen en vertaal je dit naar concrete acties, waarbij je 

besluitvaardig en daadkrachtig te werk gaat zonder het grote geheel uit het oog te verliezen. Mede dankzij jou verhogen we het 

veiligheidsbewustzijn op onze locaties  en blijven we continu verbeteren en veranderen. 

 

Waar ga je aan werken? 

• Het signaleren, analyseren en zelfstandig oplossen van problemen op en rondom de security op onze 4 locaties; 

• In de rol van Security Officer vertaal je WFS procedures naar de dagelijkse praktijk, uiteraard met inachtname van 

geldende wet-en regelgeving op nationaal en/of Europees niveau. 

• Jij werkt nauw samen met je collega’s van het lokale HSSE team alsmede in EMEAA verband; 

• Je houd je bezig met alle aan beveiliging gerelateerde aspecten zoals beheer van CCTV systeem, toegang beheer en 

ondersteunende systemen t.b.v. management rapportage. 

• Screenen van personeel en bezoekers: d.m.v. het monitoren van VGB’s, en het (laten) uitvoeren van surveillance. 
• Uitvoeren van controles op vracht en documenten op onjuiste of verdachte omstandigheden. 

• Je collega’s nog meer bewust maken van beveiliging procedures. 
• Onderhouden van contacten met het bevoegd gezag om afhandeling en beveiliging van luchtvracht te optimaliseren. 

• Als Security Officer samenwerken met auditors en/of klanten tijdens audit processen. 

• Uitvoeren en/of opstellen van incident rapportage; 

 

Wij vragen wij? 

 

• Hbo werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde hbo opleiding; 

• Een stabiel en objectief karakter dat kan functioneren in een internationale werk omgeving; 

• Minimaal 5 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare toezichthoudende rol; 

• Ervaring met luchtvracht(-processen) is een pré; 

• Bereidheid tot het volgen van een BAL (Beveiliging Adviseur Luchtvracht) cursus (Al in bezit is een pré); 

• Uitstekende mondelinge, schriftelijke communicatieve vaardigheden zowel Nederlands als Engels  

• Ervaring met Word, Excel en met het verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen; 

• Minimaal 8 jaar woonachtig (ingeschreven) in Nederland in verband met het verkrijgen van een Verklaring van Geen 

Bezwaar (VGB) bij het bevoegd gezag. 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan in een dynamische internationale omgeving op Schiphol 

• Een job waar je écht het verschil kan maken in een team van leuke collega’s 

• Werken in een inspirerende, succesvolle en groeiende organisatie met familiaire cultuur 

• Een marktconform salaris met uitstekende secundaire voorwaarden 

 

Voel jij je aangesproken door het bovenstaande profiel stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Mirjam Hellinga 

HR Manager naar recruitment.ams@wfs.aero 
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