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Över 5500 amerikaner vill jobba på
Norwegian

Norwegian fortsätter att expandera internationellt och etablerar nu två baser
i New
York och Fort Lauderdale. Över 5500 amerikaner slåss om 300 tjänster som
kabinpersonal på Norwegians långdistanslinjer mellan USA, Europa och Asien.

Sedan Norwegian påbörjade rekryteringen av amerikanska medarbetare i
oktober förra året har responsen varit över förväntan med över 5500
sökande till totalt 300 tjänster. Hittills har 170 personer blivit erbjudna
jobb i Fort Lauderdale och New York. De resterande 130 rekryteras i dagarna.



Flera amerikaner har redan haft sina första arbetsdagar i luften.

– Våra nya medarbetare, där många har erfarenhet från bland annat British
Airways och
United, «älskar Norwegians strategi och koncept» och ser fram emot att få
flyga
Dreamlinern. Vi har också fått höra att våra villkor är konkurrenskraftiga och
att Norwegians träningsprogram håller mycket hög standard jämfört med
deras
tidigare jobb, säger Norwegians HR-direktör Gunnar Martinsen. 

– När jag fick höra att Norwegian skulle öppna baser i USA tänkte jag genast
att jag
måste söka. Det här flygbolaget kommer att erövra världen, säger Joseph
Gabriel
från New York-basen. Jospeph Gabriel har tidigare arbetat på bland
annat British Airways.

Norwegians etablering av baser
Norwegian rekryterar kontinuerligt nya medarbetare till baserna i Europa,
USA och
Thailand. Under 2013 fick Norwegian närmare 900 nya medarbetare i
kabinen. På
samtliga baser gäller lokala löner och villkor.  

Norwegians långdistanslinjer 2014:  
Bangkok: Oslo och Stockholm 
New York: Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Bergen och London
Fort Lauderdale: Oslo, Stockholm, Köpenhamn och London
Los Angeles: Oslo, Stockholm, Köpenhamn och London
San Francisco: Oslo och Stockholm
Orlando: Oslo

Video: Två av Norwegians nya medarbetare berättar om sina nya jobb på
Norwegian

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 413 linjer till 128

https://www.youtube.com/watch?v=c8C5Ow1HKXo
https://www.youtube.com/watch?v=c8C5Ow1HKXo


destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 3 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på 87 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 utnämndes Norwegian till Europas
bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World
Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i
flygbranschen. För mer information, besök www.norwegian.com

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.
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