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VACATURE Front office en administratief medewerker M/V 
 
Vacature titel : Front office en administratief medewerker M/V 
Standplaats : Vliegveld Teuge (bij Apeldoorn), Gelderland 
 
Achtergrond: 
Ben je op zoek naar een unieke en uitdagende functie Kom dan ons 
gezellige team versterken en werken bij een luchtvaartmaatschappij 
op de Veluwe! Ons vliegbedrijf is gevestigd op vliegveld Teuge is een 
van de grootste dagrecreatie bedrijven op de Veluwe. 
 
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). 
 
Wij zijn op zoek naar een front office en administratief medewerker. 
 
Functie omschrijving: 

 Het aannemen en verwerken van reserveringen 
 Ontvangen, verwelkomen en inchecken van onze klanten 
 Zorgen voor een goede informatievoorziening richting onze 

klanten 
 Op een correcte wijze afhandelen van telefoon- en 

emailverkeer 
 Facturen maken 
 Offertes opstellen 
 Invoeren en verwerken van hun financiële gegevens 

 
Functie eisen: 

 Minimaal MBO niveau voor minimaal 16 uren in de week 
 Ervaring met Adobe Acrobat en Office 
 Zelfstandig, nauwkeurig en accuraat kunnen werken 
 Perfecte beheersing van de Nederlandse en (bij voorkeur) 

Engelse taal 
 Je bent flexibel, creatief en bovenal een teamplayer 
 Ervaring in of affiniteit met de luchtvaart is een grote pre 

 
Wij bieden jou: 

 Werkervaring in een zeer dynamische omgeving 
 Volgen van training en cursussen 
 Flexibele werktijden 
 Een leuk en jong team 
 Elke dag verse bonen koffie en gratis lunch 

 
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 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


