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Ogłoszenie o naborze nr 550 z dnia 15 czerwca 2016 r.
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Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: ochrony w lotnictwie cywilnym
w Inspektoracie ds. ochrony w lotnictwie cywilnym, Departament Ochrony w Lotnictwie Cywilnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Warszawa

ADRES URZĘDU:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2,
02-247 Warszawa

 

WARUNKI PRACY
- Praca biurowa
- Delegacje krajowe i zagraniczne
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

ZAKRES ZADAŃ
Udział w opiniowaniu programów ochrony podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego,
zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego, w celu oceny zgodności z wymogami
prawnymi wynikającymi z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
Udział w wyznaczaniu zarejestrowanych agentów, znanych nadawców, zarejestrowanych dostawców zaopatrzenia
pokładowego oraz unijnych podmiotów zatwierdzających
Udział w przygotowaniu projektów zmian aktów prawnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego w celu
wypracowania skutecznych i aktualnych narzędzi prawnych pozwalających na efektywną ochronę lotnictwa cywilnego
i zgodności z obowiązującymi standardami międzynarodowymi
Udział w sprawowaniu bieżącego nadzoru nad zgodnością procedur ochrony podmiotów wykonujących zadania z
zakresu przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego, w celu
monitorowania zgodności z obowiązującymi przepisami
Udział w procesie certyfikacji podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania
lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia pokładowego oraz uczestniczy w czynnościach audytorskich w
celu oceny spełnienia wymogów prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego
Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stanu ochrony lotnictwa cywilnego podmiotów prowadzących
działalność w zakresie przewozu lotniczego, zarządzania lotniskiem oraz obsługi cargo, poczty i zaopatrzenia
pokładowego wraz z ich analizą w celu monitorowania bieżącego poziomu ochrony lotnictwa cywilnego
Udział w prowadzeniu spraw związanych z wprowadzaniem alternatywnych środków ochrony
Udział w opiniowaniu planów budowy i modernizacji obiektów lotniskowych w celu oceny zgodności z wymogami
prawnymi wynikającymi z Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe



doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze lotnictwa cywilnego, w tym co najmniej 6 m-cy doświadczenia
zawodowego w ochronie lotnictwa cywilnego
Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
zastrzeżone” oraz „EU restricted” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
Dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów związanych z ochroną lotnictwa cywilnego
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
Dobra znajomość przepisów dotyczących kontroli podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą
Dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
Zorientowanie na osiąganie celów
Rzetelność i terminowość
Doskonalenie zawodowe
Skuteczna komunikacja
Umiejętności analityczne
Podejmowanie decyzji
Pozytywne podejście do klienta
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe profilowe: prawo, transport albo bezpieczeństwo lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu
prawa, bezpieczeństwa albo transportu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
Uprawnienia audytor z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego
Znajomość dodatkowego języka UE na poziomie komunikatywnym
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych lub oświadczenie w tym zakresie
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 27 czerwca 2016 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Punkt Obsługi Klienta
ul. Marcina Flisa 2,
02-247 Warszawa
Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: "Oferta pracy LOB-1/4-32/2016”



INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą
rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 74 78
formalne: (22) 520 74 04

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z
niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:
• złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
• spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
• po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej
nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać
w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również
cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
• są obywatelami państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na
terytorium Polski,
• ich znajomość języka polskiego jest potwierdzona jednym z dokumentów wskazanych w rozporządzeniu w
sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.


