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Starszy kierowca samochodów ciężarowych  
pow. 3,5 tony  

 
Wymagania: 

• prawo jazdy kategorii B,C, CE, 

• ukończony kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy oraz cysterny, 

• gotowość do pracy zmianowej – praca w porze nocnej, niedziele i Święta, 

• ukończony kurs na napełnianie i opróżniane zbiorników transportowych (TDT), 

• umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres, 

• punktualność, odpowiedzialność oraz sumienność, 

• zaświadczenie o niekaralności, 

• doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku.  

 

    Mile widziane: 
• prawo jazdy kategorii D, DE, 

• doświadczenie w obsłudze tachografów cyfrowych, 

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 

Zakres obowiązków: 
• obsługa maszyn lub pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 

3,5 tony, z przyczepami i bez przyczep, przeznaczonych do publicznego transportu drogowego  

w ruchu krajowym lub po terenie Portu Lotniczego, 

• wykonywanie przewozów drogowych rzeczy, paliw i osób, 

• tankowanie statków powietrznych paliwami lotniczymi zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

• obsługa pojazdów i maszyn związanych z letnim i zimowym utrzymaniem Portu Lotniczego, 

• konserwacja i dokonywania drobnych napraw pojazdów, 

• zabezpieczenia przewożonego ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem, 

• sprawdzanie stanu technicznego zestawu transportowego (ciągnika i przyczepy) przed jazdą  

i w trakcie postojów. 

 

Oferujemy: 
• umowę o pracę lub umowę zlecenie, 

• niezbędne specjalistyczne szkolenia i certyfikaty,  

• możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,  

• pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu,  

• pakiety socjalne w ramach ZFŚS. 

 
  Informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania 

formalne określone w ogłoszeniu, jak i nasze oczekiwania. Nabór prowadzony jest w dwóch turach. Termin nadsyłania 

dokumentów  dla pierwszej tury mija 24.09.2022 r. W przypadku niewyłonienia kandydatów w pierwszej turze 
termin nadsyłania dokumentów dla drugiej tury mija 08.10.2022 r. Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać na adres e-mail: 
rekrutacja@rzeszowairport.pl, lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 
942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki. 

 

 

 

 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=38c92c6bf0c64ce389792acfa3148f53
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

DO CELÓW REKRUTACJI 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle przepisów  Administratorem 

danych osobowych)  udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących: 

……………………….……………………………………………………………………...…………………….

……………………………………………………………………...………………… 

…………….……………………………………………………………………...………………… 

(wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel) 

 

w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. 

  

 

 

       ………………………………………… 

        (data, czytelny podpis) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 

 


