
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. 

36-002 Jasionka 

ogłasza nabór  stanowisko pracy- 

 mechanik napraw pojazdów samochodowych 

oferta  z dnia 13.02.2018 r. 

 

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

 

Stanowisko:   MECHANIK NAPRAW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

 

 

 

KWALIFIKACJE 

 

- wykształcenie - minimum zasadnicze zawodowe o profilu mechanik lub elektromechanik  

  napraw  pojazdów samochodowych ,preferowane średnie –techniczne.  

                            Preferowany profil – technik mechanik o specjalności obsługa i naprawa     

                            pojazdów samochodowych 

 

 -znajomość języków obcych -  nie 

 

 - udokumentowane umiejętności,  uprawnienia – prawo jazdy kat. B,  obsługa komputera                

w stopniu podstawowym, urządzeń diagnostycznych, podnośników, maszyn skrawających, 

spawarek, elektronarzędzi, suwnic, wózków podnośnikowych,  

 

 

- wymagania dodatkowe – uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dodatkowym atutem 

będzie posiadanie prawa jazdy kategorii C, C+E, D 
 

-wymagana wiedza praktyczna, techniczna, merytoryczna - wiedza z zakresu mechaniki                      

i elektromechaniki pojazdów samochodowych 

 

- ogólny  staż pracy  - nie 

 

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU: 

a. naprawa i konserwacja samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników 

siodłowych, ciągników rolniczych, oczyszczarek lotniskowych, pługów wirnikowych 

oraz pozostałego sprzętu utrzymania lotniska i sprzętu handlingowego. 

b. uczestnictwa w „Akcji Zima” – odśnieżanie i odladzanie nawierzchni lotniskowych 

sprzętem specjalistycznym (oczyszczarki lotniskowe, pługi wirnikowe, odladzarki) 

oraz odśnieżanie ręczne i  mechaniczne  pozostałych terenów portu. 

 

 

 

Charakterystyka stanowiska: w okresie letnim praca głównie w warsztacie naprawczym: 

wykonywanie napraw   i konserwacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu specjalistycznego. 

W okresie zimowym praca głównie przy odśnieżaniu   i odladzaniu nawierzchni lotniskowych. 

 

 



Predyspozycje: ODPOWIEDZIALNIŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, RZETELNOŚĆ , CHĘĆ PODNOSZENIA 

KWALIFIKACJI, ODPORNOŚĆ NA STRES, UMIEJETNOŚĆ PRACY W ZESPOLE 

 

 

2. OFEROWANE WARUNKI:  

 

- forma zatrudnienia: umowa o pracę  

- system czasu pracy: równoważny 

 - udział w szkoleniach – przewidziane w planach szkoleń 

- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego - tak 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 

a) list motywacyjny oraz   CV,  

b) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, 

doświadczenie zawodowe, uprawnienia  i staż pracy, 

c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie. 

d) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 833.”; 

 

 

 

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 13.02.2018  r.”                        

w terminie do dnia  28.02.2018 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 telefonicznie  

o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie 

będą informowane. 
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