
‣ wykonywanie operacji tankowania statków powietrznych w Porcie Lotniczym
‣ obsługę urządzeń do dystrybucji paliwa w Porcie Lotniczym (autocysterny, lotniskowe 

dystrybutory paliwa, lotniskowe zbiorniki paliwa lotniczego)
‣ monitorowanie sprawności urządzeń lotniskowych
‣ prowadzenie dokumentacji  związanej z obrotem paliwa w Porcie Lotniczym, w tym 

dokumentacji do rozliczeń obrotu towarami akcyzowymi
‣ pobieranie paliwa lotniczego z punktów dystrybucji
‣ zapewnienie bezpieczeństwa operacji tankowania statków powietrznych
‣ prawidłowe przyjęcie dostawy paliwa
‣ wykonywanie czynności obsługowych i testów kontrolnych autocysterny i urządzeń 

magazynowych

‣ prawo jazdy kat. C (prawo jazdy kat. C+E mile widziane)
‣ dyspozycyjność
‣ odporność na stres
‣ umiejętność pracy pod presją czasu
‣ umiejętność pracy w zespole
‣ uprawnienia ADR (cysterna) (mile widziane)
‣ uprawnienia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami 

niebezpiecznymi (mile widziane)
‣ znajomość języka angielskiego w stopniu conajmniej komunikatywnym (mile widziane)
‣ znajomość branży lotniczej (mile widziane)

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

OPERATOR-PALIWOWIEC 

Nr ogłoszenia: 2.2020

‣ Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach

Miejsce wykonywania pracy  

Zakres obowiązków 

Oczekiwania 



‣ CV ze zdjęciem
‣ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tekst klauzuli poniżej)
‣ Udokumentowana historia zatrudnienia/kształcenia z okresu 5 lat poprzedzających zatrudnienie 

wraz z potwierdzeniem niekaralności

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
 kariera@mazuryairport.pl

Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru ogłoszenia: 2.2020

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 Operator-Paliwowiec 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

Oferujemy 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

‣ 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

mailto:kariera@mazuryairport.pl
mailto:kariera@mazuryairport.pl

