
 

 

 

Bud Security Kft., a Budapest Airport Zrt. elsősorban biztonsági feladatokat ellátó 
leányvállalata, az alábbi munkakörre várja a jelentkezőket: 

Poggyászkocsi koordinátor 
 

A jelöltek előszűrése és az első féléves munkaviszony munkaerő-kölcsönzésen keresztül valósul 

meg, ezért önéletrajzát és motivációs levelét továbbítjuk a kiválasztást végző munkaerő-

kölcsönző cég illetékes kollégája részére. 

Amennyiben a jelentkezési anyaga továbbításához nem járul hozzá kérjük, hogy kísérő-

levelében ezt szíveskedjen felénk jelezni. 

 

Munkakör célja: 

Az utasok színvonalas kiszolgálása érdekében biztosítja a koffer kulik rendelkezésre állását a 

megfelelő helyen és megfelelő darabszámban. 

 

Felelősségi kör: 

 A teljes napi forgalmi időszakban, a munkaköri leírásban foglalt teljes tevékenységi 

területen gyűjti, szerelvényekbe rendezi a koffer kulikat és gondoskodik arról, hogy a 

koffer kulik mindig megfelelő helyen és számban az utasok rendelkezésére álljanak.  

 A T2A és T2B terminálon az utazási irodák által igényelt poggyászkezelés, mozgatás 

tevékenységének elvégzése mind induló, mind érkező viszonylatban, az utazási irodákkal, 

egyéni utaztatókkal, rendezvényszervezőkkel kötött szerződésben meghatározott 

feltételekkel. /ÁSZF/    

 A T2A és T2B terminál poggyászszállító szalagpályán bekövetkező esetleges 

poggyásztorlódás, poggyászelakadás elhárításának segítése, a Megbízó által 

dokumentáltan leoktatott munka- és balesetvédelmi oktatási anyagban szereplő szabályok 

maradéktalan betartása mellett. 

 A SkyCourtban és a T2 induló tranzitokban a bevásárlókocsik folyamatos összegyűjtése és 

a SkyCourt bejáratánál lévő gyűjtőhelyre való visszajuttatása. 

 A T2 jegykezelő pultjaiban használt tálcák begyűjtése, felszállítása az érkező szintről az 

induló szintre és szétosztása szükség szerint. 

 Kordonok mozgatása forgalmi területen előforduló rendellenesség esetén igény szerint.  

 Az érkező szinten mobilpultok kiadása és visszavétele, mobilpult jelenléti ív aláíratása a 

partnerrel. 

 

Elvárások: 

 minimum befejezett 8 általános iskolai végzettség 

 bizalomkeltő fellépés 

 

 



 

 

 proaktív viselkedés  

 magas stressz tűrő képesség 

 nagyfokú – elsősorban fizikai - munkabírás 

 

 

Munkavégzés helye: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Jelentkezés módja: 

Magyar nyelvű fényképes önéletrajzokat motivációs levéllel – a fizetési igény és a pozíció 

megjelölésével - az alábbi elérhetőségre várjuk: 

 

Budapest Airport Zrt.  

E-mail: hr@bud.hu  

www.bud.hu 

 

Budapest Airport – Magasan a legjobb 

http://www.bud.hu/

