
 

Vacature Vliegtuigbevoorrader/Operator 

Heb je een passie voor vliegtuigen en luchtvaart ? Ben je op zoek naar een dynamische en 

zelfstandige baan ? Zie je het als een uitdaging om grote vliegtuigen te tanken ? 

Ter ondersteuning van ons team zijn wij op zoek naar : Een Vliegtuigbevoorrader/Operator 

1. Bedrijfsomschrijving 

 

TNA-Services NV staat in voor de brandstofbevoorrading op de luchthaven van Oostende en 

is dochteronderneming van de Russische oliemaatschappij TATNEFT.  Bij ons zijn veiligheid, 

service en kwaliteit kernwaarden van ons bedrijf. 

De volledige opleiding tot vliegtuigbevoorrader/operator wordt tijdens een intensieve 

training bij ons gegeven. 

 

 

2. Doel van de functie 

 

Als operator ben je hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het tanken van verschillende types 

van vliegtuigen.  Je zorgt ervoor dat de brandstof volgens de aangeleerde procedures op een 

veilige, schone en correcte manier in het vliegtuig terecht komt.   

Het is zeer nauwkeurig werk waar we enkel serieuze mensen voor zoeken. 

 

3. Takenpakket 

 

Het correct afleveren van brandstof aan vliegtuigen 

Het verrichten van specifieke staalnames voor de controle van de brandstof 

Laden en lossen van de tankwagens 

Uitvoeren van diverse veiligheidscontroles 

Correct verwerken van de bijhorende administratie 

 

4. Profiel 

 

Ervaring is een pluspunt, maar de volledige opleiding wordt intern gegeven 

Je bent perfect Nederlandstalig en je hebt noties van Engels 

Je hebt technische kennis, kan defecten herkennen en eenvoudig onderhoud en 

herstellingen uitvoeren 

Je bezit een rijbewijs CE 

Je kan alleen en zelfstandig werken, 

Je hebt verantwoordelijkheidszin, je bent nauwkeurig en hecht veel belang aan veiligheid 

Je hebt een goeie fysieke conditie, geen hoogtevrees en niet kleurenblind 

Je bent flexibel inzetbaar in wisselende shifts, tevens stand-by tijdens de nacht  



 

Je bent bereid om beurtelings tijdens de weekends en feestdagen te werken 

 

5. Aanbod 

 

Je komt terecht in de dynamische wereld van de luchthaven van Oostende.  Daarnaast kom 

je in een leuk team van collega’s waar je mee samenwerkt. 

Werktijdregeling : 40u/week, flexibel ploegensysteem :  

Stand-by : 22u tot 05u 

Vroege shift : 05u tot 10u 

Late shift : 10u tot 22u 

 

Goede verloning met extralegale voordelen : Zaterdag +50%, Zon- en Feestdagen +100%, 

Stand-by Vergoeding, Vergoeding nachtwerk, Maaltijdcheques, Ecocheques, ARAB-

vergoeding, Pensioenspaarfonds, Hospitalisatieverzekering, Extra premie voor invallen bij 

ziekte, Recupdag betaald door Fonds van Handel in Brandstoffen 

 

 

6. Praktisch 

Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per mail te sturen naar info@tna-services.be of 
per post naar TNA-SERVICES NV, Luchthaven PB16, 8400 OOSTENDE 
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