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

Technik Obiektu
Opis stanowiska:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
 utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji na obiekcie,
 wykonywanie i nadzorowanie przeglądów eksploatacyjnych,
 naprawy urządzeń i instalacji: elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych, chłodniczych, wodnokanalizacyjnych,
 diagnozowanie usterek i usuwanie problemów technicznych,
 zgłaszanie przełożonemu wszelkich informacji o zauważonych nieprawidłowościach, awariach i usterkach.
Wymagania stawiane kandydatom:
 preferowane wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 doświadczenie zawodowe przy obsłudze technicznej obiektu,
 uprawnienia SEP gr. I, E,
 znajomość systemów BMS, SSP, DSO,
 znajomość aplikacji biurowych (m.in. Microsoft Office,Word),
 komunikatywność oraz umiejętność współpracy z firmami serwisowymi świadczącymi usługi techniczne,
 odporność na stres,
 zaangażowanie i dobra organizacja pracy,
 umiejętność pracy w zespole jak i samodzielnie,
 dyspozycyjność,
 niekaralność,
 pracowitość, sumienność, lojalność, odpowiedzialność.
Mile widziane:
 prawo jazdy kat. „ B”,
 uprawnienia SEP gr. II E.
Oferujemy:
 umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,
 opieka medyczna dla pracownika, możliwość zakupu pakietów dla rodzin,
 dofinansowanie kart sportowych,
 ciekawa i stabilna praca w przyjaznej atmosferze.
Zainteresowane osoby prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego
do dnia 25 czerwca 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 – Technik Obiektu” lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl
z dopiskiem w tytule maila „Dotyczy naboru na stanowisko – Technik Obiektu” lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Technik Obiektu”.
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 Technika Obiektu. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych
w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

