
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista Działu Zarządzania Bezpieczeństwem  

CV oraz kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje prosimy przesyłać w terminie do dnia 31.12.2020 r. na 

adres e-mail: sms@lpr.com.pl 

Główne zadania: 

1. Udział w planowaniu, koordynacji i realizacji przedsięwzięć wynikających z systemu zarządzania 
bezpieczeństwem w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR). 

2. Udział w realizacji postanowień Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym oraz 
Krajowego Planu Bezpieczeństwa. 

3. Opracowywanie informacji miesięcznych i biuletynów bezpieczeństwa LPR. 

4. Udział w pracach zespołów przygotowujących zmiany operacyjne, organizacyjne, techniczne oraz  
w zakresie usług zewnętrznych w celu identyfikacji i oceny ryzyka związanego z planowanymi zmianami. 

5. Udział w wypracowywaniu propozycji działań profilaktycznych i zaleceń w zakresie bezpieczeństwa 
mających na celu zapobieganie występowaniu zdarzeń lotniczych w LPR i/lub minimalizacji ich skutków. 

6. Udział w planowaniu i organizowaniu działalności bieżącej Działu Zarządzania Bezpieczeństwem. 

7. Udział w kontrolach, inspekcjach i audytach bezpieczeństwa prowadzonych w komórkach organizacyjnych 
LPR przez Dział Zarządzania Bezpieczeństwem. 

8. Uczestniczenie w kontrolach i audytach Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Agencji Unii Europejskiej ds. 
Bezpieczeństwa Lotniczego. 

9. Badanie zdarzeń lotniczych w ramach Zakładowej Komisji Badania Zdarzeń Lotniczych. 

10. Udział w określaniu wymagań taktyczno-technicznych dla sprzętu lotniczego i innego wyposażenia 
wykorzystywanego w LPR. 

Kryteria naboru: 

 Minimum pięć lat doświadczenia w pracy w branży lotniczej (przewoźnik lotniczy, organizacja szkolenia 
lotniczego, organizacja obsługowa, organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, lotnictwo 
państwowe); 

 Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne); 

 Licencja pilota śmigłowcowego turystycznego, zawodowego lub liniowego (aktualna lub wygasła) lub 
tożsamy dokument uzyskany w lotnictwie państwowym (aktualny lub wygasły); 

 Znajomość obowiązujących przepisów lotniczych dotyczących zarobkowego transportu lotniczego, 
szkolenia lotniczego, licencjonowania personelu lotniczego, ciągłej zdatności do lotu statków 
powietrznych oraz wymagań dotyczących zatwierdzonych organizacji obsługowych (preferowane 
potwierdzenie certyfikatami); 

 Znajomość systemów zarządzania bezpieczeństwem (preferowane potwierdzenie certyfikatem); 

 Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, 
inicjatywa i zaangażowanie. 

Dodatkowe kryteria uwzględniane przy naborze: 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie B1; 

 Ukończone szkolenia z zakresu audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg. ISO 
9001:2015; 

 Prawo jazdy kat. B. 

Przebieg rekrutacji: 

 weryfikacja CV i innych nadesłanych dokumentów 

 kontakt z osobami wybranymi po wstępnej weryfikacji 

 rozmowa kwalifikacyjna 

Informacja dodatkowe:  
Miejsce pracy: LPR ul. Księżycowa 70, 01-934 Warszawa, gotowość do wyjazdów służbowych. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat.  
Bogaty pakiet z ZFŚS: m.in.: dofinansowanie do wakacji oraz działalności kulturalno-sportowych. 
Oferujemy: pakiet szkoleń oraz ciekawą i stabilną pracę w budżetowej jednostce publicznej. 

Zastrzegamy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowe j 5. Dane zbierane są dla 

potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy 

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych  danych osobowych jest dobrowolne. Klauzula 

informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej LPR pod adresem https://www.lpr.com.pl/pl/rodo. 
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