Nr ogłoszenia: 02.2022
Spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o. poszukuje osób na stanowisko:

Ogłoszono dnia: 15.06.2022

Kierowca Operator Sprzętu Pożarniczego
Miejsce wykonywania
Miejsce wykonywania
pracy: pracy
‣ Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach
Zakres obowiązków
‣ wykonywanie czynności kierowcy-ratownika LSR-G w czasie;
a) dyżuru,
b) asysty LSR-G,
c) likwidacji zagrożeń związanych z incydentami, wypadkami lotniczymi i innymi zdarzeniami
oraz w czasie ćwiczeń.
‣ dbałość o właściwy stan środków technicznych LSR-G i wyposażenia, zapewniający przygotowanie
do działań ratowniczych,
‣ udzielanie pomocy przedmedycznej na terenie lotniska,
‣ prowadzenie dokumentacji na stanowisku,
‣ przestrzeganie procedur i regulaminów wewnątrzzakładowych.
Wymagania
‣ przeszkolenie zawodowe w zawodzie strażak
‣ prawo jazdy kat. „C”
‣ dyspozycyjność, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją
‣ umiejętność współpracy
‣ udokumentowana historia zatrudnienia/kształcenia z okresu 5 lat poprzedzających zatrudnienie
‣ uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi (zgodnie z kategorią C prawa jazdy)
(mile widziane)
‣ ukończony kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (mile widziane)
‣ inne uprawnienia do obsługi sprzętu i urządzeń użytkowanych w jednostkach ochrony
przeciwpożarowej (mile widziane)
‣ doświadczenie w pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (mile widziane)
‣ znajomość branży lotniczej (mile widziane)

Oferujemy
‣ zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
‣ doskonałą atmosferę i środowisko pracy
‣ interesującą pracę
‣ możliwość rozwoju zawodowego i personalnego
‣ wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
Wymagane dokumenty i oświadczenia
‣ CV ze zdjęciem
‣ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tekst klauzuli poniżej)

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres:
kariera@mazuryairport.pl
do dnia 30.06.2022
Prosimy o podanie w temacie wiadomości numeru ogłoszenia: 02.2022
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 Kierowca Operator Sprzętu
Pożarniczego 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

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego etapu Procedury Rekrutacyjnej, zostaną
niezwłocznie i skutecznie poinformowani o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji

