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VACATURE Free-lance luchtreclame piloot 
 
Vacature titel : Free-lance luchtreclame piloot M/V 
Standplaats : Vliegveld Teuge (bij Apeldoorn), Gelderland 
 
Achtergrond: 
Werken bij een dynamisch en super leuk luchtvaartbedrijf? Als free-
lance piloot bepaald je zelf je beschikbaarheid. Vlieg je al bij een 
airline? Bijna met pensioen en je wilt toch blijven genieten van de 
luchtvaart?  
 
Kom dan ons gezellige team versterken en bij ons vliegen. Ons 
vliegbedrijf is gevestigd op vliegveld Teuge is een van de grootste 
dagrecreatie bedrijven op de Veluwe en het grootste 
luchtreclamebedrijf van Nederland. 
 
Ons vliegbedrijf verkoopt rondvluchten, vlieglessen, 
luchtreclamevluchten, luchtfoto (in opdracht), zweefvliegen en skydive 
tandemsprongen. Naast onze hoofdbasis op vliegveld Teuge vliegen wij 
ook vanaf andere Nederlandse vliegvelden. Onze vloot bestaat uit 
meerdere Cessna vliegtuigen en wij zijn in het bezit van een 
commerciële vliegvergunning (Air Operator Certificate - AOC) en een 
vliegschoolerkenning (Approved Training Organisation - ATO). 
 
Voor onze luchtreclame opdrachten zijn wij per direct op zoek naar een 
enthousiaste en ervaren free-lance luchtreclame vlieger. Wij voeren 
het gehele jaar door luchtreclame opdrachten uit en met name op 
(nationale) feestdagen en zaterdagen. De opleiding tot reclamevlieger 
wordt bij ons intern gegeven op de Cessna 172 of de Piper PA-18 
Super cub 
 
Functie eisen: 

 Geldig Nederlandse CPL en medical. 
 Minimaal 1.500 uren PIC ervaring (waarvan minimaal 1.000 

PIC op Cessna 172 of PA-18 Supercub) 
 Geen 9 tot 5 mentaliteit 
 Affiniteit met de kleine luchtvaart 
 Teamplayer (hier hechten wij erg veel waarde aan) 

 
Wij bieden jou: 

 Goede vergoeding (op basis van gevlogen blokuren) 
 Flexibele werktijden 
 Een leuk, jong en dynamisch team 

 
Interesse? 
Dan ontvangen wij graag je sollicitatie per e-mail middels CV en 
motivatie. 
 
Contactgegevens: 
info@luchtletters.nl t.a.v. Dhr. D. van Vliet 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


