Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów do Działu Eksploatacji Lotniska
na stanowisko

Specjalisty ds. Infrastruktury
Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
 prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz zarządzanie bieżącym stanem technicznym infrastruktury
lotniskowej;
 prowadzenie kontroli stanu nawierzchni lotniskowych, stanu kanalizacji, zlecanie wykonania napraw, odbiór robót,
przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, planowanie przeglądów i remontów infrastruktury lotniskowej;
 nadzór nad zleconymi pracami, kontrola terminowości oraz zgodności wykonywanych robót z projektem oraz
umową, a także rozliczanie zakończonych zadań;
 nadzorowanie okresowych przeglądów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
opracowywanie zestawień uwag i zaleceń wynikających z protokołów przeglądów;
 udział w opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i nakładczych na remonty i modernizacje budynków;
 udział w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia.
Wymagania stawiane kandydatom:
 preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe (budownictwo) lub wykształcenie średnie (technik budownictwa);
 doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku;
 uprawnienia budowlane branży drogowej w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń
lub
uprawnienia budowlane branży sanitarnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 bardzo dobra znajomość aplikacji biurowych (m.in. Microsoft Office),
 znajomość ustaw i rozporządzeń budowlanych,
 umiejętności analityczne,
 samodzielność, komunikatywność,
 zaangażowanie w wykonywane prace, inicjatywa, dobra organizacja pracy,
 prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
 znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych,
Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego
do dnia 26 sierpnia 2018 roku
 pocztą na adres:
Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35 , 94-328 Łódź
z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Infrastruktury” lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl
z dopiskiem w tytule maila „Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Infrastruktury” lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Specjalista ds. Infrastruktury”.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami, z którymi będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
O dokładnym terminie poinformujemy każdego kandydata osobiście.
Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne muszą zawierać poniższą klauzulę:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława
Reymonta Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w celu
przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Infrastruktury. Jednocześnie oświadczam, że
podanie przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla
mnie korzystne”.

