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

36-002 Jasionka 

ogłasza nabór  stanowisko pracy- 

 operator maszyn, urządzeń i sprzętu lotniskowego 

oferta  z dnia 13.02.2018 r. 

 

 
1. KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

 

 

Stanowisko:  –  OPERATOR MASZYN, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU LOTNISKOWEGO 

     - wykształcenie  -   PREFEROWANE ŚREDNIE 
 
     -znajomość języków obcych    -  KOMUNIKATYWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA 
                                                               ANGIELSKIEGO 

 

- udokumentowane umiejętności,  uprawnienia - PRAWO JAZDY KAT. B, UPRAWNIENIA UDT DO      
                                                               OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH 

 

 

- staż pracy na takim samym lub  podobnym stanowisku - MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE  

                                                                                                        NA TAKIM SAMYM LUB PODOBNYM 

                                                                                                        STANOWISKU PRACY 

 

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU: 

 

1. OBSŁUGA SAMOLOTÓW PASAŻERSKICH, W TYM: ROZŁADUNEK / ZAŁADUNEK SAMOLOTÓW 
SORTOWANIE BAGAŻU, OBSŁUGA SPRZĘTU LOTNISKOWEGO 

2.     ASYSTA DLA PASAŻERÓW WYMAGAJĄCYCH DODATKOWEJ OPIEKI 
3.     WSPOMAGANIE ZESPOŁU CARGO W OBSŁUDZE SAMOLOTÓW, PRACA NA MAGAZYNIE CARGO 
 

 

 Charakterystyka stanowiska: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, UMIEJĘTNOŚĆ PRACY POD PRESJĄ 

CZASU, PODZIELNOŚĆ UWAGI, OPANOWANIE, WYOBRAŹNIA PRZESTRZENNA 

Predyspozycje: DYSPOZYCYJNOŚĆ , ODPORNOŚĆ NA STRES 

 

 

 

1. OFEROWANE WARUNKI:  

 

- forma zatrudnienia: umowa o pracę  

- system czasu pracy: równoważny 

 - udział w szkoleniach – specjalistycznych 

- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego – brak     

    



 

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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