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

36-002 Jasionka 

ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy- 

 steward/stewardessa portu 

oferta  z dnia 13.02.2018 r. 

 

 

 

 

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA: 

 

Stanowisko:  –  steward/stewardessa portu 

 

KWALIFIKACJE 

 

- wykształcenie     -   wyższe 

-znajomość języków obcych   -  znajomość języka angielskiego 

- udokumentowane umiejętności, 

  uprawnienia    - znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B 

- staż pracy na takim samym lub 

   podobnym stanowisku   - mile widziane doświadczenie na takim samym 

        lub podobnym stanowisku  

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU: 

 

- odprawa biletowo-bagażowa 

- obsługa biura zaginionego bagażu 

- asysta dla pasażerów wymagających dodatkowej opieki 

- obsługa samolotów w ruchu GENERAL AVIATION 

- obsługa biura biletowego 

 

 

 Charakterystyka stanowiska: umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, 

komunikatywność, wysoka kultura osobista. 

Predyspozycje: dyspozycyjność, odporność na stres. 

 

 

 

 

 

 

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.”; 



 

 

 

 

 

OFEROWANE WARUNKI: 

 

 Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie, 

możliwość udziału w szkoleniach specjalistycznych obsługiwanych linii lotniczych,  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 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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