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Vacature titel : Operations Officer Amsterdam Heliport M/V 
Standplaats : Amsterdam Heliport 
 
Achtergrond: 
Amsterdam Heliport is een kleine en moderne helikopterhaven in het westelijk havengebied 
van Amsterdam. Het terrein biedt buiten plaats aan vier helikopters en is voorzien tankfaci-
liteiten en een hangar waar ruimte is voor nog drie helikopters. Amsterdam Heliport wordt 
gebruikt door helikopter operators voor zowel onshore en offshore vluchten in binnen- en 
buitenland. 
 
Amsterdam Heliport B.V. is onderdeel van de Heli Holland. Heli Holland is sinds 1976 een 
begrip in de luchtvaart en momenteel actief in elk facet van de helikopter branche. Wij zijn 
marktleider in de Nederlandse en verzorgd vliegopleidingen (privé- en beroeps), (VIP)ver-
voersvluchten, foto- en filmvluchten, rondvluchten en heeft een eigen technische dienst 
voor klein en groot onderhoud aan helikopters. 
 
Functie: 
De functie van havenmeester op Amsterdam Heliport is veelzijdig en dynamisch. Onze Ope-
rations Officer is verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling betreffende de orde, veilig-
heid, continuïteit en het onderhoud van Amsterdam Heliport. 
 
In deze functie is communicatie het belangrijkst: via de radio met helikopters, face to face 
met de crews op de heliport en telefonisch met de collega’s van de diverse Heli Holland lo-
caties en de luchtverkeersleiding. Geen dag is hetzelfde dus flexibiliteit en klantgerichtheid 
zijn vereist. 
 
Functie eisen: 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste kracht met de kwaliteiten en capa-
citeiten die horen bij een alleskunner.  

 U heeft tenminste MBO werk- en denkniveau en een dienstverlenende en flexibele 
instelling; 

 U bent in staat om op verschillende niveaus met diverse instanties en met de gebrui-
kers van het vliegveld te overleggen; 

 Uitstekende Nederlandse taalvaardigheden en goede kennis van de Engelse taal in 
woord en geschrift; 

 Kennis van luchtvaart, inclusief wet- en regelgeving, alsmede een brevet met RT 
strekt tot aanbeveling maar is geen must; 

 Enthousiasme voor de luchtvaart is wel een must. 
 
Wij bieden jou: 

 Goede vergoeding en flexibele werktijden; 
 Een leuk, jong en dynamisch team; 
 Opleidingen bestaande uit een training voor Airport Station Operator (ASO), Bedrijfs-

HulpVerlening (BHV) en VliegtuigBrandBestrijding (VBB). 
 
Interesse? 
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie per e-mail middels CV en motivatie. 
 
Contactgegevens: 
ceo@heliholland.nl t.a.v. Dhr. R.T.S van der Haring 


