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Er du opptatt av flysikkerhet,
tekniske spørsmål, ansattes

rettigheter eller tall og statistikk? 

VIL DU VÆRE MED I ET SPENNENDE
FAGMILJØ FOR FLYGERE?

Vi skal utvikle flerefageksperter - derfor trenger vi deg!

Vil du påvirke fremtidens
luftfart og flygeres lønns- og

arbeidsforhold?

Da skal du kontakte oss og bli en del av Norsk
Flygerforbunds faglige pilotfellesskap.
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Er innføring av mobilt 5G-nett en trussel mot flysikkerheten? 
Hvordan sikrer vi luftfarten mot den økende bruken av droner? 
Hvordan hindrer vi at utenlandske arbeidsvilkår importeres til Norge? 
Hvordan skaper vi en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig luftfart? 
Hvilke konsekvenser vil automatisering av operasjoner ha for vårt fremtidige yrke? 
Hvordan løse medlemmers juridiske utfordringer med arbeidsgiver? 

Dette er bare noen av mange spennende spørsmål som våre frivillige medlemmer
jobber med.   

sørge for faglig trygge arbeidsforhold for flygere  
sikre at alle norske flygere har gode lønns- og arbeidsvilkår 

Norsk Flygerforbunds hovedoppgaver er å:

Vi har et sterkt og faglig dyktig team bestående av ansatte, tillitsvalgte og frivillige
fageksperter fra alle deler av luftfarten. Fagekspertene jobber med flysikkerhet,
bransjeforhold og ansattes rettigheter, og er en helt avgjørende del av forbundets arbeid.
Å utarbeide fakta og forslag til gode løsninger for fagmiljøer, politikere,
luftfartsmyndigheter, organisasjoner og andre er både spennende og viktig. 

Vi trenger flere dyktige pilotkollegaer fra alle deler av luftfarten - som vil bidra og få
ansvar som fagekspert innen sitt interesseområde.      



Løse utfordringer i bransjen  
Utvikle luftfarten 
Utvikle Norsk Flygerforbund   

Økt din kompetanse og erfaring i et spennende fagmiljø - som kan føres på CV’en 
Mulighet til å utgjøre en forskjell for fremtidens luftfartsbransje 
Bidra til at beslutningstakere nasjonalt og internasjonalt får nødvendig faglig kunnskap 
Mulighet til å jobbe med dine interesseområder i et fleksibelt miljø – hvor
arbeidsmengden er tilpasset deg og din hverdag 
Samarbeide med piloter fra hele verden og delta på internasjonale møter som gir deg
et større internasjonalt nettverk 
Jobbe med andre profesjoner i luftfarten nasjonalt og i LO 

Kompetanse bygger du underveis i arbeidet, og forbundet vil bidra til å utvikle deg til
fagekspert innenfor ditt interesseområde. 

Ditt bidrag er viktig for å:  

Som fagekspert i Norsk Flygerforbund får du: 
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Utarbeide anbefalinger til forbundsstyret og forbundsledelsen   
Utforme NFs og LOs fremtidige arbeid innen automatisering i luftfarten 
Følge utviklingen internasjonalt og samarbeide med IFALPA/ECA 

Representere Norsk Flygerforbund i IFALPA/ECA  
Utarbeide høringsinnspill som utgjør grunnlag for politiske beslutninger om for luftfart.  
Jobbe med regelverk for luftfart  

Representere Norsk Flygerforbund i IFALPA/ECA 
Jobbe tett inn mot norsk luftfart og opprettholde og forbedre flysikkerheten gjennom
proaktivt arbeide. 

Bygge kompetanse på dekarbonisering av luftfarten 
Delta i internasjonale klimagruppper sammen med pilotkolleger ECA og IFALPA 

Innhente statistikk og fakta om luftfart til bruk i forbundets analyse- og
påvirkningsarbeid  
Samarbeide med internasjonale aktører 
Utarbeide oversikter over lønns- og arbeidsvilkår nasjonalt og internasjonalt 
Utarbeide statistisk presentasjonsmateriell som formidler bransjens utfordringer. 

Noen av områdene hvor vi behøver å utvikle fageksperter:

Automatisering i luftfarten 

 
Nasjonal og internasjonal luftfartspolitikk 

Flysikkerhet 

Luftfarten – klima, miljø og bærekraft 

Statistikk og analyse  

Synes du dette høres spennende ut og vil bidra eller høre mer om hva det innebærer –  Ikke nøl
med å ta kontakt med oss på telefon: 948 34 314, eller send en e-post til: nf@flyger.no 
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