
                                                                                                                

 

 

 

COORDINACIÓ DE PISTA 

Funcions: 
 
✓ Controlar i supervisar de manera proactiva tots els serveis auxiliars 

(combustible, PMR, càtering, passarel·les, etc.) involucrats en l'escala, en 
coordinació amb totes les parts involucrades. 

✓ Ser coneixedor/a de totes les hores d'inici i fi de qualsevol servei auxiliar i saber 
identificar les causes d'un possible retard. 

✓ Fer brífings preescala amb el grup de treball assignat abans de l'arribada de 
l'aeronau i en l'estand corresponent, informar dels detalls rellevants del vol que 
s’ha de despatxar, així com repassar els procediments de seguretat i Just Culture 
per a assegurar un despatx segur i puntual. 

✓ Realitzar brífing postescala amb el grup de treball involucrat després de la 
sortida de l'aeronau i, fins i tot, en l'estand corresponent, repassar i fer 
valoració de l'escala i, en cas de retard o incidències, identificar-ne les causes. 

✓ Dur a terme una revisió visual dels GSE que s'usaran en l'aeronau, una vegada 
preparats en l'ESA i abans de l'arribada de l'aeronau. 

✓ Assistir la tripulació de cabina i la tripulació tècnica en els casos que sigui 
necessari, així com proveir qualsevol tipus de documentació i informació que 
puguin requerir. 

 
Es requereix: 
 
✓ Nivell alt d'anglès / Permís de conduir B. 
✓ Facilitat per a fer càlculs aritmètics de manera ràpida i precisa. 
✓ Elevat sentit de la responsabilitat. 
✓ Capacitat per a organitzar i gestionar un grup de treball. 
✓ Capacitat de treballar sota pressió. 
✓ Habilitats per a tractar amb les diferents parts involucrades (tripulacions de vol, 

serveis auxiliars, etc.) 
✓ Experiència mínima d'1 any fent tasques d'agent de rampa. 
✓ Estar disponible per a fer una entrevista durant el mes de febrer i la formació 

(se’n donaran detalls exactes durant l'entrevista). 
 
S’ofereix: 
 
✓ Contracte temporal de març a octubre. 
✓ Torns rotatius de dilluns a diumenge de capvespre, matí i nit. 
✓ Contracte base amb jornada parcial variable de 20 hores setmanals. 



                                                                                                                

 

 

 

✓ Salari: segons conveni 17.971,72 € bruts/anuals per 40 hores + variables 
reflectides en l'actual V Conveni Col·lectiu (nocturnitat, festius, hores extres, 
matinades, manutenció etc.) 

 
Lloc de treball: 
 
Aeroport de Palma. 
 


