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I juli 2017 rykkede et team på fem dedikerede Moment-medarbejdere 
on-site i Københavns Lufthavn. Formålet er øget synlighed blandt 
kunder og vikarer – og at skabe nye relationer til lufthavnens mere 

end 700 virksomheder. 

tjekker ind
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Siden 2006 har Moment hjulpet Danmarks største 
arbejdsplads, Københavns Lufthavne, med at finde 
kvalificerede medarbejdere. Med over 100 rekrutterin-
ger om året og mange ansatte vikarer gør Moment sit 
til at sikre de 29 millioner årlige passagerer en god og tryg 
rejse. Moment og lufthavnen har længe haft et gensidigt 
ønske om at komme tættere på hinanden i hverdagen.

Bedre service og bedre kvalitet
”Vi vil gerne anerkende vores gode samarbejde ved 
at være mere synlige og tilgængelige i deres hverdag. 
Noget, lufthavnen også selv har efterspurgt. Med en 
on-site-løsning kan vi yde en bedre service og levere en 
bedre kvalitet, fordi vi kommer tættere på deres behov 
og kan rådgive dem tidligere i forløbet”, siger Moments 
adm. direktør, Morten Højberg, om baggrunden for at 
åbne det nye kontor. 

Han forventer tillige, at Moment med sin tilstedeværelse 
får lettere ved at skabe en relation til de mere end 700 
virksomheder, som tilsammen beskæftiger lufthavnens i 
alt 23.000 ansatte. 

Tilstedeværelse fremmer forståelsen
Moments lufthavnsteam har siden 1. juli 2017 haft deres 
daglige gang blandt charterturister, internationale forret-
ningsfolk, Moment-vikarer og Københavns Lufthavnes 
medarbejdere. Area Manager, Helle Jensen, fra Moment 

har tydeligt kunne mærke en forskel ved at skifte kontoret 
på Vester Farimagsgade ud med kontoret på 1. sal i 
Terminal 3. 

”Lufthavnen har et meget komplekst bemandingsbehov 
med flere tusinde ansatte, der møder ind på alle tider 
af  døgnet. Ved at have vores daglige gang i lufthavnen 
har vi fået en meget bedre forståelse for flowet og kan 
nemmere imødekomme både kundens og vores vikarers 
behov”, siger hun.  

Ansigtet udadtil 
Moment assisterer Københavns Lufthavne med at finde 
medarbejdere på to centrale områder: Rekruttering af  
vagtfunktionærer til lufthavnens sikkerhedskontrol og 
vikarer til det såkaldte Green Team, der, iført grønne 
skjorter, hjælper passagererne med check-in og bagageaf-
levering i terminalerne. Med det nye kontor har teamet 
fået nye muligheder for at styrke motivationen hos de over 
100 vikarer, der er ansat gennem Moment. 

”Vores medarbejdere er lufthavnens ansigt udadtil. De 
er ofte de eneste medarbejdere, passagererne støder på, 
inden de går ombord på deres fly. Det er derfor ekstra 
vigtigt, at de er glade og motiverede, når de er på arbejde. 
I dag kan vi hurtigt gå på gulvet og tage en snak med dem 
om, hvordan det går, ligesom de altid kan kigge forbi kon-
toret, hvis de har spørgsmål”, siger Helle Jensen.

”Lufthavnen har et meget komplekst bemandingsbehov med flere 
tusinde ansatte, der møder ind på alle tidspunkter af døgnet.”
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