Vueling Airlines [1], o simplement coneguda com Vueling, és una aerolínia de baix cost actualment filial de
Iberia amb seu al Prat de Llobregat i amb base principal a l'Aeroport Internacional de Barcelona. Actualment té
una flota de 70 avions, que donen servei a més de 100 destinacions, principalment d'Europa, d'Àsia i del nord
d'Àfrica.
La meitat de la plantilla de la companyia de baix cost catalana, que ha passat a formar part del grup IAG (al
qual pertanyen Iberia i British Airways), no supera el llindar dels 30 anys. I les perspectives són positives, ja que
tal com va dir el conseller delegat de Vueling, Álex Cruz, els plans d'expansió de l’empresa contemplen per als
propers cinc anys contractar 2.000 nous treballadors, arribar una flota de 140 avions i passar de 105 a 200
destins. Actualment hi treballes unes 750 persones.

Com pots accedir-hi?
Des de la pàgina http://www.vueling.com/ca/som-vueling/feina [2] podem accedir a les vacants actuals i
registrar-nos a l’àrea de candidats afegint totes les nostres dades per a optar a places d’administració, de
tripulació sense experiència o de pilot. És també possible enviar directament un correu electrònic amb el nostre
CV a l’àrea de recursos humans si tenim experiència com a tripulació.

Quines ofertes de treball pots trobar?
Les ofertes estan dividides en tres tipus: staff (diferents àrees d’administració, selecció i formació del personal,
etc.), tripulants auxiliars (auxiliars de vol) i tripulants tècnics (pilots).
Vueling té també una escola de hostes i hostesses de vol amb cursos (de pagament) per a preparar-nos com a
auxiliar de vol: https://cabincrew.cae.com/Programs/Vueling.aspx?PRG=vueling [3]

Perfil buscat
Tractant-se d’un sector multicultural amb viatgers de moltes nacionalitats, un dels aspectes més valorat, a més
de l’experiència en el sector, és el coneixement d’idiomes: l’anglès, com a mínim, i es valoren el castellà, el
català, el francès, l’alemany, l’italià i el portuguès. S’ha de tenir vocació de servei, extraversió i entusiasme per
formar part d'un equip.
Si t’interessa treballar com a hoste/hostessa, a més de tenir un elevat nivell d'anglès, hauràs de tenir una
imatge impecable de cara al client, estant pendents de les necessitats dels viatgers en tot moment. També és
molt important comptar amb el certificat oficial de TCP (auxiliar de vol).
Etiquetes: empreses [4], ofertes de treball [5]
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