Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to miejsce w centralnej części Polski, gdzie codziennie na straży bezpieczeństwa operacji lotniczych czuwa pluton
lotniskowej służby ratowniczo-gaśniczej.
Ty też możesz podjąć wyzwanie i wstąpić w szeregi naszej formacji.
Jeśli chcesz pracować w międzynarodowym środowisku i palisz się do pracy dołącz do naszego zespołu jako

Ratownik / Kierowca-Operator Sprzętu Pożarniczego
Jakie zadania na Ciebie czekają?
•
podejmowanie akcji ratowniczych na terenie przypisanym do działań operacyjnych Lotniskowej Straży Pożarnej,
•
udzielanie pomocy medycznej w ramach posiadanych uprawnień,
•
współpracę z Państwową Strażą Pożarną.
Wystarczy, że masz:
•
uprawnienia do wykonywania zawodu strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1962),
•
uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu
ratownika) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia
12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.(Dz. U. Nr 229, poz. 1537 z późn. zm.),
•
prawo jazdy kat. B, C,
•
doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy, ustalania priorytetów,
•
jesteś komunikatywny,
•
radzisz sobie w sytuacjach kryzysowych,
•
jesteś niekarany,
•
cieszysz się dobrym stanem zdrowia.
Dużym atutem będzie, jeśli posiadasz:
•
zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ruchu zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30,
poz. 151 z późn. zm.),
•
doświadczenie w pracy/działalności w jednostce ochrony przeciwpożarowej,
•
umiejętność obsługi pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych,
•
umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu ratowniczego,
•
znajomość taktyki działań ratowniczo-gaśniczych,
•
znajomość przepisów dotyczących lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych.
Jesteś strażakiem Państwowej Straży Pożarnej? Interesuje Cię branża lotnicza i stałe dodatkowe zatrudnienie?
Nie wahaj się, dołącz do najlepszych.
Mamy dla Ciebie:
•
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
•
stałe miesięczne wynagrodzenie wraz z dodatkami zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Portu Lotniczego
Łódź,
•
pakiet specjalistycznych szkoleń w branży lotniczej,
•
możliwość rozwoju i niebanalne doświadczenie zawodowe,
•
pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
•
ciekawą i systematyczną pracę w przyjaznej atmosferze i nietuzinkowym zespole.
Jeśli chcesz razem z nami czuwać nad bezpieczeństwem operacji lotniczych w tak wyjątkowym miejscu i chcesz poszybować
w kierunku nowych wyzwań, prześlij nam jak najprędzej swoje CV oraz list motywacyjny:
− pocztą na adres: Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35,
94-328 Łódź z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Ratownika/ Kierowcy-Operatora Sprzętu Pożarniczego” lub
− drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacja@airport.lodz.pl z dopiskiem w tytule maila jak powyżej w zależności od uprawnień.
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowy kwalifikacyjne.
O dokładnym terminie poinformujemy Ciebie osobiście.
Pamiętaj, aby dokumenty aplikacyjne zawierały poniższą klauzulę:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. moich
danych osobowych zawartych w CV oraz liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Ratownika / Kierowcy –
Operatora Sprzętu Pożarniczego. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4
pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

