
Voorstel Aanwervingsprocedure Jetairfly.

In het voorjaar 2013 wil Jetairfly 24 type-rated copiloten aanwerven met een 
seizoenscontract.

Jetairfly geeft ons de mogelijkheid om onze leerlingen voor te stellen – op voorwaarde dat
ze type rated kunnen zijn tegen eind februari / begin maart 2013.
Jetairfly verwacht van BAFA dat we zeer goeie kandidaten voorstellen; de uiteindelijke 
beslissing voor aanwerving ( of niet ) ligt bij JAF.

Afgesproken procedure: BAFA roept tegen eind december hoeveel leerlingen we gaan 
voorstellen. De uiteindelijke beslissing voor aanwerving door Jetairfly wordt genomen 
door Jetairfly NA het behalen van de typerating.

Dit is een gouden opportuniteit voor de Alumni van BAFA.
Er ZIJN dus jobs te krijgen – in Belgie,, op korte termijn.

Zoals alle goeie dingen zijn er ook nadelen: 
1) een typerating is niet gratis.
2) er is GEEN GARANTIE. In het worst case scenario investeer je in een typerating en

word je uiteindelijk toch niet aangeworven door JAF.
Wellicht is de bedenking daar dat je dan tenminste een goeie rating op je 
vergunning staan hebt die je aanwervingskansen elders verhogen.

3) Het is een tijdelijk contract zonder harde garantie op verdere tewerksteling bij 
JAF. Anderzijds heb je na het seizoen 500 uur ervaring op Boeing 737NG, wat de 
tewerkstellingskans in het buitenland sterk vergroot. 

Wij gaan er alvast alles aan doen dat diegenen die instappen in dit verhaal een zo groot 
mogelijke kans hebben om te slagen in de Typerating en om aangeworven te worden door
JAF.

Wat gaat er gebeuren:

BAFA heeft als doel om 20 piloten voor te stellen aan JAF.
We starten met een Type rating preparation, bestaande uit:
1° een Jet Orientation Course

Dat is 20 uur vliegen op de MCC simulator van BAFA en bouwt op de kennis en de 
ervaring die opgedaan werd in onze Simulator tijdens de MC cursus.

2° een schriftelijke Test i.v.m. theoretische en operationele kennis.

Aan de hand van de schriftelijke test en de prestaties in de JOC maken stellen we een 
rangschikking op.
Enkel de namen van de 20 beste kandidaten zullen doorgespeeld worden aan JAF. 
Van deze 20 leerlingen wordt verwacht dat zij inderdaad deelnemen aan de Type rating 
Cursus.



Timing en voorwaarden:

Timing:

a) Type Rating Preparation:
De schriftelijke test zal doorgaan in de week van 19 – 23 november.
Exacte datum: TBD.  
Hou er rekening mee dat deze test zeker een halve dag ( of een lange avond ) zal duren.
De JOC zal doorgaan tussen 26 november en 23 december. Dit zullen telkens 5 sessies zijn
van vier uur. 

b) Type Rating
Een type rating is een intensieve cursus van een maand.
Gezien de grootte van de groep zullen er wellicht twee groepen zijn van 10 personen die 
telkens een maand de cursus volgen. Deze type ratings zullen gepland worden in de 
periode januari en februari 2013. 

Prijzen:

a) Type Rating Preparation
Wordt aangeboden aan de prijs van 2400,00 €, BTW Inbegrepen.
Zij die NIET geselecteerd worden voor de top 20 KRIJGEN HUN GELD TERUG.

b) Type Rating 
We zijn nog aan het onderhandelen met de mogelijke leverancier(s) van de rating 
om een zo goed mogelijke prijs te krijgen.
Wellicht zal die zich situeren tussen de 25 000 en 30 000 Euro – base training 
INBEGREPEN.

Voorwaarden:

De vermelde prijzen zijn vermeld in Euro, en zijn BTW inbegrepen.
NIET inbegrepen zijn : eventuele reis/verblijfkosten.

Zij die gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid: graag formulier in bijlage aan 
BAFA terugbezorgen



Inschrijvingsformulier

Ik                                                                                       ,

Wonende te                                                                                                                   
 

                                                                                        ,

wens gebruik te maken van de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de functie 
“Type Rated First Offcier” bij Jetairfly en schrijf me in voor volgend programma:

1) Type Rating Preparation, omvattende:

Jet Orientation Course
Theory Test.

Ik begrijp dat na deze Type Rating Preparation mogelijk niet geselecteerd ben om 
de Type rating te volgen.

2) Type rating Boeing 737NG, inclusief Base training ( Touch and Go ) .

Prijzen en betaling

1) Type rating Preparation:  2400 €, inclusief   BTW ( 21% )

Deze som wordt aangerekend bij inschrijving en dient betaald te zijn bij de start 
van de Type rating Preparation.
Indien NIET geselecteerd voor de Type rating course wordt deze som 
terugbetaald.

2) Type rating: TBD – met een verwacht maximum van 30 000,00 €.

Deze som dient betaald te zijn voor de start van de opleiding.

De algemene vooraarden van BAFA zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Datum:     ____ november 2012

Voor BAFA Student


