Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.
poszukuje kandydatów
do Działu Służby Ochrony Lotniska na stanowisko:

Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska
Opis stanowiska pracy:
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za ochronę pasażerów i pracowników oraz mienia na terenie,
w obiektach i urządzeniach Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp z o.o.
Wymagania stawiane kandydatom:
 wykształcenie minimum średnie,
 posiadanie zaświadczenia POF o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 posiadanie wysokiej kultury osobistej,
 posiadanie umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej komunikacji oraz pracy zespołowej,
 posiadanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 sumienność oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 znajomość obsługi komputera,
 doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy, ustalania
priorytetów,
 prawo jazdy kat. B,
 niekaralność,
 posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego dla kwalifikowanych POF,
 dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym w tym zmiany nocne, weekendy i święta).
Mile widziane:
 doświadczenie w zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz posiadanie ważnego certyfikatu operatora kontroli
bezpieczeństwa,
 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.
Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
 ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.
Zainteresowanych prosimy o składanie bądź przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego:
do dnia 15 marca 2020 roku
 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 Młodszego Wartownika Służby Ochrony
Lotniska” lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacja@airport.lodz.pl z dopiskiem w tytule maila „Młodszy Wartownik Służby Ochrony
Lotniska” lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Młodszego Wartownika Służby
Ochrony Lotniska”
Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami, z którymi będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
O dokładnym terminie poinformujemy każdego kandydata osobiście.
Informujemy, iż dokumenty aplikacyjne muszą zawierać 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 Młodszego Wartownika Służby Ochrony Lotniska. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych
w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

