Nr ogłoszenia: 3.2019
Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

MŁODSZY WARTOWNIK
SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA
Miejsce
Miejsce
wykonywania
wykonywania
pracy:pracy
‣ Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach

Zakres obowiązków
‣ ochrona obiektów i mienia spółki
‣ patrolowanie obiektu
‣ dokonywanie kontroli dostępu do stref portu lotniczego
‣ dokonywanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów, bagażu kabinowego i rejestrowanego
‣ dokonywanie kontroli bezpieczeństwa osób niebędących pasażerami
‣ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu przepustkowego
‣ wypełnianie dokumentacji związanej z ochroną

Wymagania
‣ wykształcenie min. średnie (niezbędne)
‣ wpis na listę kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (POF) (niezbędne)
‣ posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni (niezbędne)
‣ niekaralność (niezbędne)
‣ ważny certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa (dodatkowe)
‣ znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację (dodatkowe)
‣ prawo jazdy kat. B (dodatkowe)
‣ umiejętność obsługi komputera (dodatkowe)
‣ posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego dla kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej (dodatkowe)

Oferujemy
‣ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
‣ pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
‣ pracę w międzynarodowym środowisku
‣ możliwość rozwoju zawodowego i personalnego
‣ wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji

Wymagane
dokumenty
i oświadczenia:
Wymagane
dokumenty
i oświadczenia
‣ CV ze zdjęciem
‣ kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje
‣ kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
‣ oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz
posiadanym obywatelstwie
‣ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tekst klauzuli poniżej)

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres:

kariera@mazuryairport.pl
do 28 lutego 2019 r.
Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru ogłoszenia: 3.2019
CV powinno zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Wartownik Służby Ochrony Lotniska
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1).”

Informacje dodatkowe
Postępowanie kwalifikacyjne następować będzie 2 etapowo:
•

analiza otrzymanych dokumentów

•

rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Aplikacje, które wpłyną do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. po wyżej określonym terminie, w inny sposób
niż określony w ogłoszeniu, bez wymaganej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostaną niezwłocznie i
skutecznie poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji

