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

Ratownik / Kierowca-Operator Sprzętu Pożarniczego
Opis stanowiska pracy:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 podejmowanie akcji ratowniczych na terenie przypisanym do działań operacyjnych Lotniskowej Straży Pożarnej,
 udzielanie pomocy medycznej w ramach posiadanych uprawnień,
 współpracę z Państwową Strażą Pożarną.
Wymagania stawiane kandydatom:
 posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla
strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1962),
 minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce ochrony przeciwpożarowej,
 znajomość przepisów dotyczących lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych,
 prawo jazdy kat. B, C,
 umiejętność obsługi pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych, preferowana umiejętność obsługi pojazdów
lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych,
 umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu ratowniczego, preferowana znajomość sprzętu stosowanego
w lotniskowych służbach ratowniczo-gaśniczych,
 znajomość taktyki działań ratowniczo-gaśniczych, preferowana znajomość taktyki działań z udziałem statków
powietrznych,
 doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy, ustalania priorytetów,
 komunikatywność,
 umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 niekaralność,
 dobry stan zdrowia.
Mile widziane:
 ukończone szkolenie wstępne dla pracowników lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do
sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 487),
 posiadanie uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego
posiadanie tytułu ratownika) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. (Dz. U. Nr
229, poz. 1537 z późn. zm.),
 posiadanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ruchu.
Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 możliwość pozyskania cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
 ciekawą pracę w przyjaznej atmosferze.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Nabór do pracy na stanowisku ratownik / kierowca-operator sprzętu pożarniczego w Lotniskowej Straży Pożarnej Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony w trzech etapach.
Etap I - weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów złożonych przez kandydatów do pracy.
Etap II - test sprawności fizycznej (Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory).
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej.
I

Postępowanie będzie przeprowadzone wg terminarza
31.10.2018 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów wymienionych w punkcie V.
02.11.2018 r. - 07.11.2018 r. - analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji pod względem formalnym
i merytorycznym (posiadanie wymaganych uprawnień, wykształcenie, wyszkolenie posiadane
umiejętności, itp.).
08.11.2018 r. - powiadomienie kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru tj. testu sprawności
fizycznej.
14.11.2018 r. - test sprawności fizycznej (Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory).
16.11.2018 r. - powiadomienie kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej o terminie przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej oraz konieczności dostarczenia najpóźniej w dniu rozmowy dokumentów
określonych w punkcie IV.
19.11.2018 r. - 20.11.2018 r. - rozmowa kwalifikacyjna, (o terminie rozmowy kwalifikacyjnej poszczególni kandydaci
zostaną poinformowani telefonicznie).
do 23.11.2018 r. - powiadomienie kandydatów uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych o wynikach rekrutacji.

II.

Zakres podstawowych zadań na proponowanym stanowisku
1. pozostawanie w czasie pracy w stałej gotowości do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
2. udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach,
3. kierowanie pojazdami i obsługa sprzętu silnikowego oraz urządzeń specjalistycznych zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami,
4. udzielanie pomocy medycznej w ramach posiadanych uprawnień,
5. znajomość topografii lotniska i rejonu operacyjnego Lotniskowej Straży Pożarnej,
6. obsługa, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i wyposażenia ratowniczo - gaśniczego we właściwym stanie
technicznym,
7. znajomość parametrów technicznych i możliwości taktycznych sprzętu będącego na wyposażeniu Lotniskowej
Straży Pożarnej,
8. udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w czasie służby, w kraju i za granicą,
9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych,
10. przestrzeganie obowiązujących przepisów, regulaminów i ustalonych zasad w służbie oraz podczas działań
ratowniczo-gaśniczych, w tym również w zakresie BHP,
11. utrzymanie wymaganej sprawności fizycznej oraz dyspozycyjności,
12. współpraca z Państwową Strażą Pożarną.

III.

Wymagane dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie
wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu. Wzór Zaświadczenia stanowi załącznik do ogłoszenia w BIP.
Inna forma dokumentu będzie skutkowała niedopuszczeniem kandydata do testu sprawności fizycznej.
Koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat. Zaświadczenie może zostać dostarczone
bezpośrednio przed testami sprawności fizycznej.

IV. Wymagane dokumenty składane przez kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej
Dokumenty wyszczególnione poniżej będą poddane ocenie u kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli I i II etap
postępowania kwalifikacyjnego.
1. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej (patrz „Wymagania stawiane kandydatom”).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kategorii B, C (patrz „Wymagania stawiane
kandydatom”).
3. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby potwierdzające pracę lub służbę
w jednostce ochrony przeciwpożarowej (patrz „Wymagania stawiane kandydatom”).
4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.

V

Składanie dokumentów
Zainteresowanych prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego:
do dnia 31 października br.
 pocztą na adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35 , 94-328 Łódź
z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Ratownika/Kierowcy-Operatora Sprzętu Pożarniczego” lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacja@airport.lodz.pl z dopiskiem w tytule maila „Ratownik/Kierowca-Operator Sprzętu Pożarniczego” lub
 w Sekretariacie Biura Zarządu z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Ratownika/Kierowcy-Operatora
Sprzętu Pożarniczego”

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
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 Ratownika / Kierowcy-Operatora Sprzętu Pożarniczego. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie
danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

UWAGA:
Zasady przeprowadzenia testu sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w zawodzie strażak w Lotniskowej Straży
Pożarnej Portu Lotniczego Łódź im Władysława Reymonta Sp. z o.o. oraz Druk zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod treścią
ogłoszenia.

