Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to międzynarodowy rozwijający się regionalny port komunikacyjny położony w centralnej części
Polski w sieci bazowej TEN-T
Ty też możesz przyczynić się do jego rozwoju i wziąć aktywny udział w tworzeniu jego przyszłości.
Jeśli lubisz wyzwania dołącz do naszego zespołu obejmując

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
Jakie zadania na Ciebie czekają?
Kompleksowe zapewnienie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska w tym
bieżące śledzenie zmian w przepisach i informowanie o potencjalnych zagrożeniach dla Spółki. Sprawozdawczość
w zakresie ochrony środowiska.
Wystarczy, że posiadasz:
• wykształcenie wyższe na kierunku ochrona środowiska lub pokrewne
• znajomość regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska
• umiejętność obsługi portali BDO (ewidencja i gospodarka odpadami) i KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami)
• dobra znajomość pakietu Office
• umiejętność rozumienia i analizowania danych oraz decyzji administracyjnych

Miło, jeśli posiadasz również:
• doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony środowiska
• chęć do nauki i podejmowania nowych wyzwań
• dokładność i systematyczność

Jeśli chcesz pracować w nieprzeciętnym miejscu i lubisz wyzwania, nie wahaj się!
Wybierz swoją nową drogę startową i dołącz do naszego zespołu!
Mamy dla Ciebie:
•
•
•
•
•

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym lub niepełnym czasie pracy,
możliwość rozwoju i niebanalne doświadczenie zawodowe,
cykl interesujących szkoleń z branży lotniczej,
pakiet świadczeń socjalnych wraz z opieką medyczną,
ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze i młodym zespole.

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem horyzontów i poszybowaniem w kierunku nowych wyzwań,
prześlij swoje CV oraz list motywacyjny
do dnia 9 września 2022 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 ds. Ochrony Środowiska” lub
− drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl
z dopiskiem w tytule maila „Stanowisko ds. Ochrony Środowiska”
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 ds. Ochrony Środowiska. Jednocześnie oświadczam, że podanie
przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne
i dla mnie korzystne”.

