Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to miejsce w centralnej części Polski, gdzie na co dzień przy użyciu infrastruktury terminalowej odprawiamy
podróżnych w świat oraz czuwamy nad bezpiecznym lądowaniem samolotów poprzez ciągły monitoring
i konserwację urządzeń elektroenergetycznych i systemu nawigacji.
Jeśli ważne jest dla Ciebie niezawodne działanie wszystkich urządzeń, instalacji,
dołącz do naszego zespołu jako

Młodszy Elektryk / Technik Utrzymania Obiektu
Jakie zadania na Ciebie czekają?

eksploatacja i konserwacja urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielniach niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń systemu
nawigacyjnego lotniska,

utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji na obiekcie,

wykonywanie i nadzorowanie przeglądów eksploatacyjnych,

naprawy urządzeń i instalacji: elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych klimatyzacyjnych, chłodniczych, wodno-kanalizacyjnych,

diagnozowanie usterek i usuwanie problemów technicznych,

znajomość systemów BMS, SSP, DSO,

zgłaszanie przełożonemu wszelkich informacji o zauważonych nieprawidłowościach, awariach i usterkach.
Wystarczy, że masz:

wykształcenie zawodowe lub techniczne,

uprawnienia SEP Gr I do 15kv w zakresie eksploatacji w tym pkt 4 ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE POWYŻEJ 50kW,

min. 3 lata doświadczenia w zawodzie elektryka,

umiejętność posługiwania się przyrządami elektronicznymi,

umiejętność czytania schematów instalacji elektrycznych zawartych w dokumentacjach technicznych i instrukcjach eksploatacji,

doświadczenie zawodowe przy obsłudze technicznej obiektu (możliwość przyuczenia),

znajomość obsługi komputera,

umiejętności komunikacyjne oraz współpracy z firmami serwisowymi świadczącymi usługi techniczne,

umiejętności interpersonalne w zakresie skutecznej komunikacji oraz pracy zespołowej,

umiejętności podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

poczucie odpowiedzialności.
a także

jesteś dyspozycyjny do pracy w równoważnym systemie czasu pracy, w tym na zmiany nocne, w weekendy i w święta.
Dużym atutem będzie, jeśli posiadasz:

prawo jazdy kat. „ B”,

uprawnienia SEP gr. II E.
Zależy Ci na szukaniu coraz lepszych rozwiązań, jesteś nastawiony na realizację wspólnego celu?
Nie wahaj się, dołącz do najlepszych.
Mamy dla Ciebie:

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia cennego doświadczenia,

opieka medyczna dla pracownika, możliwość zakupu pakietów dla rodzin,

dofinansowanie kart sportowych,

ciekawa i stabilna praca w przyjaznej atmosferze.
Jeśli chcesz razem z nami zadbać o bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz utrzymywanie w sprawności technicznej obiektów w tak
wyjątkowym miejscu, jakim jest lotnisko i chcesz poszybować w kierunku nowych wyzwań, prześlij 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 Młodszego Elektryka / Technika Utrzymania Obiektu” lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail:
rekrutacja@airport.lodz.pl z dopiskiem w tytule maila „Młodszy Elektryk / Technik Utrzymania Obiektu” lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Rekrutacja na stanowisko Młodszego Elektryka / Technika Utrzymania Obiektu”
do dnia 10 września 2020 roku nie później, gdyż po tym terminie Twoja aplikacja nie będzie rozpatrywana.
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 Młodszego Elektryka/Technika Utrzymania
Obiektu. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla
mnie korzystne”.

