Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
36-002 Jasionka
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracydowódca sekcji i kierowca operator sprzętu specjalnego w Lotniskowej Służbie RatowniczoGaśniczej
oferta z dnia 07.01.2019 r.

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

KWALIFIKACJE : stanowisko – dowódca sekcji
- wykształcenie – technik pożarnictwa,
- udokumentowane umiejętności i uprawnienia : uprawnienia do wykonywania zawodu
strażaka, absolwent Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,
- prawo jazdy kat. B,
- wymagana wiedza z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, obsługa sprzętu
strażackiego,
- ogólny staż pracy co najmniej 2 lata,
- dodatkowe: odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczna.
Inne umiejętności: kursy obsługi sprzętu strażackiego.

2. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:
1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo – gaśniczych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Podejmowanie decyzji wykonawczych w ramach swoich uprawnień i kompetencji warunkujących
zapewnienie gotowości operacyjnej LSRG podczas nieobecności uprawnionych przełożonych.
3. Przestrzeganie obowiązującego w PL Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. Regulaminu Pracy i ustalonego w
nim czasu pracy.
Charakterystyka stanowiska: zdolność kierowania zespołem, stanowczość, umiejętność pracy przy
dużym stresie (akcja ratownicza), umiejętność pracy w zespole.
Predyspozycje: odporność na stres, podejmowanie decyzji w sytuacjach rzeczywistych .
3. OFEROWANE WARUNKI:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę
- system czasu pracy: równoważny
- możliwość udziału w szkoleniach ,
- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego.

1. KWALIFIKACJE - stanowisko: - kierowca operator sprzętu specjalnego
- wykształcenie średnie pożarnicze,
- uprawnienia do wykonywania zawodu strażaka ( kurs podoficerski PSP), prawo jazdy kat. C,
uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych pow. 3,5t,
- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
- wiedza z zakresu eksploatacji samochodu pożarniczego i sprzętu strażackiego.
Inne umiejętności: kursy obsługi sprzętu strażackiego,

2. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:




Prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych pow. 3,5t
Utrzymywanie w stałej gotowości bojowej i właściwym stanie technicznym
pojazdów ,sprzętu i urządzeń.
Przestrzeganie podległości służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz regulaminu pracy.

3.OFEROWANE WARUNKI:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę
- system czasu pracy: równoważny
- możliwość udziału w szkoleniach
- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- list motywacyjny oraz CV
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – druk w załączeniu
- w przypadku pozytywnej weryfikacji i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną należy przestawić
dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, listownie na adres: Port Lotniczy
„Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. Jasionka 942, 36-002 Jasionka lub pocztą elektroniczną na adres:
rekrutacja@rzeszowairport.pl z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 07.01.2019 r.” w terminie do dnia
17.01.2019 r.
Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Spółki.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu , będą one
komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych
dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie
i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą
informowane.

