Team Manager Security
Wie zijn we?
LEM Oostende-Brugge NV zorgt voor de uitrusting en uitbating van de luchthaven in
Oostende. Onze internationale luchthaven levert elke dag diensten op het vlak van
infrastructuur, communicatie, veiligheid en beveiliging aan klanten zoals passagiers,
luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders.

De functie
Als Team Manager Security ben je verantwoordelijk voor het operationeel
leidinggeven aan het beveiligingsteam van de luchthaven van Oostende, bestaande
uit een 30-tal beveiligingsagenten en 7 teamleaders.
Je werkt hierbij nauw samen met de Security Manager die inhoudelijk expert is. Je
rapporteert aan de Business Unit Manager.

Je belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•
•
•
•

•

Peoplemanagement: Operationeel leidinggeven aan het beveiligingsteam;
Je inspireert je team, kent hun sterktes en zwaktes en slaagt erin hen als een
geoliede machine aan te sturen;
Je stuurt rechtstreeks 7 teamleaders aan die op hun beurt een 30-tal
beveiligingsagenten aansturen;
Je coacht en evalueert de teamleaders en beveiligingsagenten;
Je streeft naar harmonie en een positieve werksfeer;
Je bouwt op regelmatige basis overlegmomenten in met je teamleaders, met
de Security Manager en met de Business Unit Manager;
Je zorgt ervoor dat de door de Security Manager uitgewerkte security
processen en security procedures nageleefd worden binnen de afdeling. Dit
doe je in nauwe samenwerking met de Security Manager die inhoudelijk
expert is;
Je bent eindverantwoordelijk voor een vlotte planning binnen de afdeling;
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•
•
•

Je ziet steeds toe op een correcte en evenwichtige bezetting;
Je ziet er op toe dat je team de nodige opleidingen volgt en aan de
veiligheids- en preventievereisten voldoet;
Je verzekert de interne communicatie met het oog op een vlotte
doorvertaling van relevante informatie m.b.t. het beleid naar de medewerkers
toe.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een echte ‘people manager’. Werken met mensen geeft jou energie;
Je hebt ervaring met leiding geven in een operationele context;
Je communiceert vlot en correct;
Je bent sterk daadkrachtig;
Je neemt en geeft verantwoordelijkheid;
Je bent kostenbewust;
Je beschikt bij voorkeur over een bachelor- of master diploma;
Je spreekt vloeiend Nederlands en kan je vlot uitdrukken in het Engels en
Frans;
Je beschikt over een rijbewijs B;
Enige affiniteit met de luchtvaartsector en/of security is een pluspunt.

Aanbod
Je komt terecht in, ongetwijfeld(!), één van de meest leuke, boeiende en uitdagende
sectoren, namelijk de luchthavensector! Daarnaast kom je terecht in een zeer
uitdagende job waarin jij je expertise als leider ten volle kan tonen. Dit alles
aangevuld met een marktconforme verloning met extra legale voordelen.

Hoe solliciteren?
Gelieve je CV en motivatiebrief per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero.
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