vypisuje výběrové řízení na pozici

Technik systémů pro řízení letového provozu - NAVCOM
do střediska radionavigačních a radiokomunikačních systémů (NAVCOM).
Charakteristika práce:
Po absolvování výcviku a získání příslušné kvalifikace bude zaměstnanec zajišťovat provoz a údržbu
radionavigačních a radiokomunikačních systémů nejen na letišti Praha, ale také formou výjezdů i na
jiných místech ČR. Jedná se o pracovní poměr v režimu nerovnoměrně rozloženého směnného
provozu (s majoritou směn v pracovních dnech).
Základní požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukončené ÚSO/VŠ vzdělání, obor slaboproudá
elektrotechnika, radioelektronika případně i jiný
elektro směr
středně pokročilá znalost anglického jazyka
(úroveň B1 dle CEFR)
zdravotní a psychická způsobilost (směnný
provoz)
řidičský průkaz (osobní vozidla)
trestní bezúhonnost ve smyslu nutnosti ověření
spolehlivosti dle zákona o civilním letectví
samostatnost a ochota do dalšího rozvoje a sebevzdělávání
manuální zručnost
znalost problematiky vysílací a přijímací vf techniky včetně anténních systémů výhodou
flexibilita k příležitostnému vícedennímu cestování po ČR
zájem o letectví a všeobecná orientace v problematice civilního letectví vítány

Nabízíme:
•
•
•
•

zajímavou práci v prosperujícím a stabilním oboru
motivující nadstandardní finanční ohodnocení po získání potřebných kvalifikací
systém péče o zaměstnance
s ohledem na počáteční výcvik vhodné i pro čerstvé absolventy škol

Výběrové řízení:
•

•
•
•
•

životopis a motivační dopis se stanou
podkladem
pro
posouzení
kvalifikace
a profesního
vývoje,
které
porovnáme
s požadavky na danou pozici
odborný test ze základních technických
znalostí oboru
přezkoušení ze znalosti anglického jazyka
psychologické posouzení psychologem
pohovor před výběrovou komisí

Pracoviště:
•

Jeneč, okres Praha - západ

Nástup:
•

Nejpozději říjen 2016

Neváhejte se zeptat na detaily nabízené pozice na e-mailu hocek@ans.cz nebo telefonicky
220 374 041.
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na emailovou adresu personalni@ans.cz.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, potřebujeme Váš písemný
souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených ve Vašem životopise pro účely výběrového řízení na výše uvedenou
pozici. Proto je nutné, aby tento souhlas Váš životopis obsahoval.

