Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
to miejsce w centralnej części Polski, gdzie na co dzień dbamy o sprawność specjalistycznych
pojazdów i sprzętu służących do utrzymania i przygotowania infrastruktury lotniskowej w celu
zapewnienia bezpiecznego lądowania oraz sprawnej obsługi naziemnej statków powietrznych.
Ty też możesz razem z nami zadbać o niezawodne funkcjonowanie specjalistycznej floty.
Dołącz do naszego zespołu jako

Mechanik
Jakie zadania na Ciebie czekają?
 bieżąca obsługa, przegląd oraz naprawa pojazdów, urządzeń technicznych i infrastruktury Lotniska.
Wystarczy, że posiadasz:
 wykształcenie zasadnicze lub (mile widziane) średnie techniczne w dziedzinie mechanika samochodowa,
 min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z naprawą, obsługą urządzeń technicznych
i pojazdów samochodowych (mile widziane samochodów ciężarowych i przyczep),
 prawo jazdy kat. B,
 znajomość zagadnień z obszaru pneumatyki i hydrauliki siłowej,
 doskonałe umiejętności organizacyjne, umiejętność samodzielnego i efektywnego planowania pracy, a Twoje
mocne strony to skrupulatność i sumienność,
 oraz jesteś dyspozycyjny (praca w systemie zmianowym).
Miło, jeśli posiadasz również:
 prawo jazdy kat. C + E,
 uprawnienia spawalnicze TIG, MIG/MAG.
Jeśli interesuje Cię poznanie specjalistycznego sprzętu w postaci pojazdów i urządzeń technicznych
obsługiwanych tylko na lotnisku ...
Nie wahaj się! Dołącz do naszego zespołu.
Mamy dla Ciebie:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie cennego doświadczenia,
 opiekę medyczną z możliwością zakupu pakietów dla rodzin,
 dofinansowanie kart sportowych,
 ciekawą i stabilną pracę w przyjaznej atmosferze.
Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem horyzontów i poszybowaniem 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 „Dotyczy naboru na stanowisko – Mechanik”
lub
 drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@airport.lodz.pl
z dopiskiem w tytule maila „Dotyczy naboru na stanowisko – Mechanik”
lub
 w Sekretariacie Biura Portu z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko – Mechanik”.
do dnia 30 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 Mechanika. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych w dokumentach aplikacyjnych
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO jest dobrowolne i dla mnie korzystne”.

