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

Operator urządzeń - mechanik
Opis stanowiska pracy:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem
nawierzchni lotniskowych (droga startowa, drogi kołowania, płyty postojowe statków powietrznych) oraz bieżącą obsługę sprzętu
technicznego.
Wymagania stawiane kandydatom:
 wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne – mile widziane naprawa i eksploatacja pojazdów, mechanizacja rolnictwa
itp.,
 min. 2 – letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zawodowym kierowaniem pojazdami ciężarowymi lub
ciągnikami rolniczymi,
 prawo jazdy kat. C (warunek konieczny) + E,
 dyspozycyjność – praca dwuzmianowa,
 niekaralność,
 dobry stan zdrowia,
 kreatywność, systematyczność, odpowiedzialność, odporność na stres.





Dodatkowym atutem będzie posiadanie:
podstawowej wiedzy z obszaru pneumatyki i hydrauliki siłowej,
uprawnień spawalniczych TIG, MIG/MAG,
uprawnień UDT na obsługę żurawi stacjonarnych oraz suwnic, wciągników i wciągarek,
uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych.

Oferujemy:





zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.
Zainteresowanych prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego:
do dnia 29 grudnia 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 Operator urządzeń - mechanik” lub



drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacja@airport.lodz.plz dopiskiem w tytule maila „Operator urządzeń - mechanik” lub



w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Operator urządzeń - mechanik”

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:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne
do realizacji procesu rekrutacji oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.)”.

