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Ny milstolpe för Emirates – 20 000 i kabinpersonal
Under april uppnådde flygbolaget Emirates en ny milstolpe när deras kabinpersonal nu
uppgår till 20 000 personer. Bolagets kabinpersonal består av över 135 olika
nationaliteter som pratar mer än 55 språk. Under 2015 räknar bolaget med att anställa
över 5 000 personer.
Antalet kabinanställda hos Emirates ökar i takt med att bolaget tar nya flygplan i drift och
lägger till nya linjer i sitt globala nätverk. Nu består bolagets kabinpersonal av 20 000 personer
och Emirates räknar med att i år, anställa över 5 000 personer som ska ingå i flygbolagets
kabinpersonal.
Emirates kabinpersonal återspeglar den globala atmosfären som finns i Dubai, personalen
består av över 135 nationaliteter och de talar över 55 språk.
– Vår kabinpersonal är våra bästa ambassadörer. De har daglig kontakt med våra kunder på
över 10 000 meters höjd, samt vid större utställningar och evenemang runt om i världen där
Emirates deltar. Kabinpersonalen representerar varumärket Emirates, från att informera om
säkerhet och förmedla trygghet ombord, till att ta hand om kundernas välbefinnande och
tillhandahålla en minnesvärd flygning. Nu när vi har en kabinpersonal som består av 20 000
personer, har vi kommit långt på kort tid och vi är stolta över att fira denna milstolpe med vårt
duktiga och passionerade team, säger Terry Daly, Divisional Senior Vice President – Service
Delivery, Emirates.
Goda karriärmöjligheter på kort tid
Emirates erbjuder goda karriärmöjligheter till sina anställda. Det finns möjligheter till att klättra
inom flygbolaget, och att stiga i grad inom kabinpersonalens olika nivåer. Många av de som
ingår i kabinpersonalen avancerar från Economy Class till Business Class på mindre än 18
månader och andra blir befordrade till Pursers eller ledare för kabinpersonalen ombord på
omkring fem till sex år.
Bolagets kabinpersonal kommer ofta från andra yrken och har även möjlighet att flytta till
andra avdelningar inom företaget. Deras olika bakgrunder är en styrka och ger olika perspektiv
och idéer för hur bolaget och arbetet ombord kan utvecklas. Kabinpersonalen består
exempelvis av revisorer, ekonomer, sjukvårdspersonal och musiker.
Förmåner inom Emirates
Kabinpersonalen erbjuds ett omfattande paket med förmåner. I paketet ingår bland annat
kostnadsfritt boende som delas med kollegor i Dubai, kostnadsfri transport till och från arbetet,
gratis försäkring och besök hos läkare och tandläkare samt exklusiva rabatter för shopping och
fritidsaktiviteter i Dubai. De attraktiva reseförmåner som bolaget erbjuder sin kabinpersonal
och deras familjer och vänner är mycket uppskattad, särskilt som Emirates växande globala

nätverk erbjuder resor till mer än 140 destinationer över sex kontinenter.
Mer information om karriärmöjligheter hos Emirates, besök:
http://www.emiratesgroupcareers.com/
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Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 144 destinationer i 81 länder över sex kontinenter,
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 233 wide bodymaskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 60 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har
lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 miljarder
US dollar. Totalt har Emirates order på 279 nya flygplan, till ett värde av mer än 135 miljarder US dollar.
För mer information besök www.emirates.se

