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Flyselskaber på pilotjagt i Danmark - lokker med
millionløn
Emirates og Qatar Airways på hvervekampagne. Danske piloter er eftertragtede, og
der er mangel på piloter.

Emirates vil hyre piloter i Danmark.


  EMIRATES RYANAIR QATAR LUFTFART TRANSPORT & LOGISTIK
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JENS ERIK RASMUSSEN 

To af verdens hurtigst voksende flyselskaber er på jagt efter piloter i Danmark. Både
Emirates og Qatar Airways indleder i de kommende uger en kampagne for at
tiltrække medarbejdere til cockpittet i de mellemøstlige selskaber.

Lokkemidlet er ikke mindst nogle af branchens højeste lønninger, hvor en kaptajn
kan tjene mere end 1 mio. kr. om året skattefrit. Danske piloter er attraktive, fordi de
er veluddannede og dygtige til at tilpasse sig nye kulturer. Samtidig er der mangel på
piloter i det meste af verden.

»Piloterne fra Danmark er dygtige til deres fag, og de er meget efterspurgte. Der
arbejder flere hundrede danske piloter i en lang række lande,« siger Anders Mark
Jensen, næstformand i Flyvebranchens Personale Union, FPU.
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�  DEL 
CITAT

Allerede i denne uge indbyder Emirates til informationsmøder på luksushotellet
Marriott i København, hvor interesserede piloter kan møde op for at høre om et job i
det store flyselskab fra De Forenede Arabiske Emirater.

I begyndelsen af december er det Qatar Airways, der i løbet af to dage holder en
hvervekampagne på Radisson Blu Hotel.

Begge selskaber er i de seneste år vokset massivt, og de har ingen planer om at sætte
tempoet ned. Tværtimod har de masser af nye fly på vej. Alene Emirates har ordrer
på omkring 200 fly, som leveres i de kommende år.

Emirates er klodens største operatør af Airbus A380, der er industriens største
kommercielle passagerfly. Flyet opererer på ruten fra København til Dubai og har 615
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sæder.

HØJ LØN I EMIRATES

�

Udsigten til at sidde med rorpinden for det ikoniske fly er tillokkende for mange
piloter. Nok så vigtigt er de særdeles lukrative lønninger.

»De mellemøstlige flyselskaber kan tilbyde lønpakker, som det er vanskeligt for
europæiske flyselskaber at matche,« siger Søren Westerdahl, der er pilot og direktør i
selskabet Pro Pilots Consulting.
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Emirates oplyser, at en styrmand hos selskabet får en månedsløn på ca. 52.000 kr.
plus huslejetilskud på 25.000 kr. En kaptajn kan tjene 74.000 kr. om måneden plus
et tilskud til bolig på 28.000 kr. pr. måned. Alle beløb er skattefrie. Piloterne har 42
fridage årligt, gratis chauffør i Dubai samt betalte udgifter til læge og tandlæge.

Trods de høje lønninger i Mellemøsten er SAS ikke nervøs for at miste piloter.

»Vi har en database med 2.000 piloter, som gerne vil ansættes i SAS. Det
understreger, at vi er et attraktivt selskab med gode vilkår. Der er meget få piloter,
som forlader os, og mange har hele deres karriere i SAS,« siger Mariam Skovfoged,

Her er vilkårene hos Emirates:

 

Styrmand:
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pressechef i SAS Danmark.

SE OGSÅ

Voldsom vækst i luftfarten giver mangel på piloter 	
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Ryanair skovler penge ind trods aflysninger og klagestorm 	
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Analyse: Ryanair under hårdt pres fra piloter

Millioner på spil: En indædt strid om takster og rabatter udkæmpes i
Danmarks største lufthavn
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REDAKTIONEN ANBEFALER

Kender du det, når sexlivet i
parforholdet skranter? Så skal du lære at
elske narrefissen og skuffejernet

En højst overraskende sælger: Hvem
mon havde indleveret designkopien, som
kostede 22.000 kr. på en auktion?

Dét fik skatteborgerne ikke meget ud af:
Nordjyske politikere ville studere skrald
i San Francisco

Grøndalsvej 3 
8260 Viby J 
+45 87 38 38 38

Rådhuspladsen 37 
1785 København V 
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