Lotnicze Pogotowie Ratunkowe poszukuje kandydatów na stanowisko
Mechanik Lotniczy – Praktykant w Stacji Obsługi Technicznej
na Lotnisku Szczecin –Goleniów w Organizacji Obsługowej Part 145.
Dokument CV prosimy przesyłać na adres e-mail:
p.rutkowski@lpr.com.pl
z dopiskiem w temacie: MECHANIK – SOTS – Imię i Nazwisko
Główne zadania:


Docelowe miejsce wykonywania pracy –Baza Stacji Obsługi Technicznej na Lotnisku
Szczecin Goleniów z możliwoscią docelowej stałej pracy, po uzyskaniu licencji
mechanika poświadczania obsługi, w Serwisowych Bazach Obsługi Technicznej
w lokalizacjach : Wrocław, Gdańsk lub Poznań;



Praca jako mechanik lotniczy - praktykant (z perspektywą zdobycia licencji mechanika
lotniczego po odbyciu stosownych kursów i praktyk)

Kryteria naboru:


Wykształcenie co najmniej średnie lotnicze (specjalność płatowiec i silnik
lub awionika);



Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na poprawne prowadzenie
korespondencji pisemnej i ustnej oraz czytanie dokumentacji technicznej
SP ze zrozumieniem oraz uczestnictwo w kursach techniczno - lotniczych;



Raport uznania wiedzy zgodnie z kryteriami ULC;



Umiejętność pracy w zespole;



Asertywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;



Obsługa komputera w stopniu dobrym;



Prawo jazdy kat.B (wskazane ale nieobowiązkowe);



Licencja PART66 mechanika lotniczego poświadczania obsługi dowolnej kategorii
(wskazana ale nieobowiązkowa).

Przebieg rekrutacji:
• Weryfikacja CV – zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną;
• Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać poproszony o przedłożenie
dodatkowych dokumentów niewymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Informacja o warunkach zatrudnienia:
Miejsce pracy:
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
Wymiar etatu:
pełen etat.
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony(*).
(*) – zawarcie ww. umów nastąpi po zakończeniu 3-miesięcznej umowy na okres
próbny.

Tryb pracy:

wg ustalonego grafiku z 3 miesięcznym okresem rozliczenia godzin.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Aplikacje złożone w procesie rekrutacji
nie będą zwracane. W aplikacji prosimy zawrzeć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

