Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.
36-002 Jasionka
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracyoperator maszyn, urządzeń i sprzętu lotniskowego
oferta z dnia 11.01.2019 r.

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:
Stanowisko:

– operator maszyn, urządzeń i sprzętu lotniskowego

KWALIFIKACJE
- wykształcenie
-znajomość języków obcych
- udokumentowane umiejętności,
uprawnienia

- ogólny staż pracy
Wymagania dodatkowe

- wymagane zawodowe, preferowane średnie
logistyczne
- język angielski w stopniu podstawowym
- uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych,
uprawnienia do wymiany butli gazowej, prawo
jazdy kat. B
- 1 rok
- prawo jazdy kat C, uprawnienia do obsługi
podestów ruchomych przejezdnych

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:
- obsługa cargo w magazynie
- obsługa samolotów cargo oraz samochodów RFS
- obsługa samolotów pasażerskich
- załadunek, rozładunek cargo
- uczestniczenie w kontroli bezpieczeństwa
- obsługa dokumentacji
Charakterystyka stanowiska: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, .
Predyspozycje: wyobraźnia przestrzenna, podzielność uwagi, opanowanie, odpowiedzialność
odporność na stres.

2. OFEROWANE WARUNKI:
- forma zatrudnienia: umowa o pracę
- system czasu pracy równoważny
- możliwość udziału w szkoleniach

- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego – brygadzista, referent ds. cargo, inspektor ds.
cargo, st. inspektor ds. cargo.

3. 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.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów rekrutacji
i obejmować będą czas jej trwania. Dostęp do w/w danych będą posiadały osoby powołane do
Komisji Rekrutacyjnej oraz sekretariat Spółki.

OFEROWANE WARUNKI:
Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie,
możliwość udziału w szkoleniach, możliwość awansu, miłą atmosferę pracy, zatrudnienie - umowa o
pracę ,równoważne normy czasu pracy.
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 11.01.2019 r.” w terminie
do dnia 20.01.2019 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.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.

Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

przez

Port

Lotniczy

„Rzeszów-Jasionka”

Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle
przepisów

Administratorem danych osobowych)

udostępnionych przeze mnie moich danych

osobowych obejmujących:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(wymienić jakie dane osobowe np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr pesel)
, w celu: całokształt czynności kadrowych związanych z procesem rekrutacji i zatrudnienia.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.
4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
…………………………………………
(data, czytelny podpis)

