Central European Engine Services Sp. z o.o.
Spółka Joint Venture Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. i General Electric Company

Spółka Central European Engine Services
Utworzona przez Polskie Linie Lotnicze LOT oraz
koncern General Electric – światowego producenta silników lotniczych

poszukuje osób do pracy na stanowisku

MECHANIK LOTNICZY
Zakres obowiązków:
➢ Wykonywanie obsługi technicznej silników, pomocniczych zespołów napędowych, śmigieł
i podzespołów lotniczych;
➢ Wykonywanie obsługi technicznej samolotów w zakresie zamiany silnika;
➢ Zapewnienie bezpieczeństwa lotniczego podczas realizacji obsługi i spełnianie wymagań
określonych w przepisach lotniczych;
➢ Udział w krótkoterminowych i długoterminowych delegacjach służbowych w kraju i za granicą.
Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów:
✓
✓
✓
✓

Wykształcenie średnie techniczne lotnicze;
Dobra znajomość (w mowie i piśmie) technicznego języka angielskiego;
Obsługa komputera – pakiet MS Office;
Doświadczenie w pracy w środowisku obsługi sprzętu lotniczego oraz posiadanie
Licencji PART-66 będzie dodatkowym atutem.

Od kandydatów oczekiwane są ponadto:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kreatywność, pełna samodzielność i odpowiedzialność;
Chęć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia w kraju i za granicą);
Umiejętność współdziałania w zespole oraz pracy w otoczeniu międzynarodowym;
Gotowość do pracy zmianowej oraz podróży służbowych;
Dyspozycyjność;
Wysoka wewnętrzna motywacja i zaangażowanie.

Oferujemy:
✓ stabilne warunki zatrudnienia;
✓ możliwość rozwoju zawodowego;
✓ ciekawą pracę w dynamicznym zespole.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
cees-office@lot.pl, fax: (+48) (0-22) 606-82-38.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.
Klikając w przycisk „Aplikuj”, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Central European Engine Services Sp. z o.o., ul. Komitetu
Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę,
kontaktując się z nami pod adresem cees-office@lot.pl

