Fascinuje Vás prostředí letiště? Líbí se Vám letadla a vše co se děje na letišti, v letadle a v kabině před
vzletem? Baví Vás mít zodpovědnou práci s jasným cílem a časovým plánem, nadruhou stranu se
chcete v práci bavit a zažít spoustu legrace s těmi nejlepšími kolegy? Chcete se učit nové věci a získávat
nové
zkušenosti?
Chcete
pracovat
pro
mezinárodní
společnost?
Jestli jste si odpověděli na většinu otázek ANO, pak je pro Vás Air Dispatch CLC tím správným cílem.
Jsme dceřiná společnost skupiny dnata spadající do Emirates Group, tedy máme za sebou velkou
skupinu a jednoho z největších hráčů v letectví, a zabýváme se vyvažováním letadel po celém světě.
Naše hodnoty jsou kvalita, bezpečnost, standardy a jistota. Ty jsou pro nás klíčové během vyvažování
letadel pro naše zákazníky, kterými jsou přední airlines z celého světa a sídlo naší společnosti je na
letišti Václava Havla v Praze, tedy přímo v centru samotného dění!

Load Controller - vyvažování letadel
Co od Loadcontrollera očekáváme?
•
•
•
•
•
•

Zájem o letectví
Zodpovědnost, orientaci na cíl a smysl pro koordinaci a řešení
Logické uvažování
Schopnost pracovat pod časovým stresem
Časovou flexibilitu a ochotu pracovat na směny
Anglický jazyk na dobré úrovni, komunikace přes telefon a email na každodenní bázi

Co od nás dostanete?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zázemí jedné z nejsilnějších společností v leteckém průmyslu se sídlem v Dubai
Dynamické a moderní pracovní prostředí provázané hodnotami společnosti
Velmi dobrý kolektiv
Odpovídající rostoucí platové ohodnocení, seniorní program
Pracovní smlouvu na dobu neurčitou
Zkácenou pracovní dobu a časovou flexibilitu z důvodu směnného provozu
Stravenky, FlexiPasy, Multisport karta, parkování na letišti zdarma, ovoce a občerstvení na
pracovišti, společenské a sportovní akce
Úvodní a rozšiřující školení
Talentový program a profesní rozvoj v rámci společnosti
Nástup dohodou (od začátku měsíce)
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