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Norwegian nyrekryterar 270
kabinpersonal - återöppnar bas på
Arlanda

Som en förberedelse inför sommarsäsongen påbörjar nu Norwegian
rekryteringen av runt 270 kabinpersonal, som ska vara baserade på
Stockholm-Arlanda. Från och med i april 2022 går de nyanställda ombord i
Stockholm och blir därmed den första flygande personalen baserade i Sverige
som Norwegian haft sedan pandemin startade 2020. Därmed öppnar
Norwegian sin bas för kabinpersonal igen på Arlanda.

– Vi är mycket glada över att nu vara tillbaka på Arlanda och kan öppna vår



bas för kabinpersonal. Trots den ökande smittspridning de senaste
månaderna ser vi positivt på den kommande sommarsäsongen och har därför
byggt upp vårt linjenät från Arlanda med 54 direktdestinationer inför
säsongen. Arlanda är en av våra viktigaste flygplatser, och med 270 nya
ansikten på Arlanda så är det med glädje vi kan konstatera att Norwegian nu
på allvar är tillbaka i Sverige igen, säger Geir Karlsen, vd för Norwegian.

Intresset har varit stort för en anställning som kabinpersonal. Totalt har
Norwegian tagit emot drygt 1 500 ansökningar. De nyanställda börjar sitt
arbete i mars 2022 och startar sina flygningar i april.

– Att vara kabinanställd är ett ansvarsfullt och serviceinriktat arbete. Vi är
stolta över att vi fått så många kvalificerade ansökningar. Det visar att vi är
kända i branschen som en attraktiv arbetsgivare. Våra kabinanställda har ett
särskilt ansvar för passagerarnas säkerhet och ansvarar även för att varje
enskild passagerare får en bra reseupplevelse, säger Geir Karlsen.

Sedan i juni 2021 har anställningstakten varit hög inom Norwegian. Det
senaste halvåret har företaget öppnat baser i Köpenhamn, Helsingfors,
Stavanger, Bergen och Trondheim.

I januari flyger Norwegian till 15 destinationer från Stockholm-Arlanda,
inklusive tre inrikesdestinationer: Umeå, Luleå och Kiruna.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till



viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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