
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 23152 z dnia 01 marca 2018 r.

OFERTY DO

12
marca
2018

WYMIAR ETATU

0,5

STANOWISKA

1

STATUS

 

nabór
w toku

DODATKOWE

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw: certyfikacji wyrobów lotniczych
w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Bielsko-Biała

Delegatura Południowo - Zachodnia
Jednostka Terenowa w Bielsku - Białej
ul. Cieszyńska 317
43-300 Bielsko - Biała

ADRES URZĘDU:

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

 

WARUNKI PRACY
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych;
- udział w próbach i inspekcjach zdatności sprzętu lotniczego.

ZAKRES ZADAŃ
Realizacja wyznaczonych zadań związanych z certyfikacją typu wyrobów lotniczych lub organizacji projektujących i
produkujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji wyrobów lotniczych.
Realizacja zadań związanych z nadzorem nad zatwierdzonymi organizacjami projektującymi i produkującymi.
Udział w realizacji zadań zleconych przez EASA, które dotyczą procesów certyfikacji typu, projektowania wyrobów
lotniczych w celu zapewnienia warunków akredytacyjnych EASA, dotyczących spełnienia odpowiednich wymagań
projektowania i certyfikacji typu.
Analizowanie i przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentów związanych z utrzymaniem ciągłej zdatności do lotu
statków powietrznych.
Udział w audytach kontrolnych krajowych posiadaczy certyfikatu typu oraz organizacji projektujących i
produkujących.
Opracowywanie zmian do Podręcznika Inspektora w zakresie procedur certyfikacyjnych.
Analizowanie projektów aktów prawnych do obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie dotyczącym certyfikacji
wyrobów lotniczych.
Analizowanie zgłoszonych przez obywateli spraw dotyczących certyfikacji wyrobów lotniczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze działalności lotniczej (projektowanie, produkcja, certyfikacja)
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym



Znajomość ustawy Prawo lotnicze
Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 216/2008 (oraz późniejszych rozporządzeń
zmieniających: Rozporządzenie (EC) Nr 690/2009, (EC) Nr 110/2009, (EU) Nr 6/2013, nr 2016/4 )
Znajomość Rozporządzenia Komisji (EU) nr 748/2012 (oraz późniejszych rozporządzeń zmieniających: Rozporządzenie
Komisji (EU) nr 7/2013, nr 69/2014, nr 2015/1039 i nr 2016/5 )
Kompetencje behawioralne: samodzielność, umiejętność organizacji pracy i rozwiązywania problemów
Umiejętność analizowania i interpretacji wymagań technicznych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 1 rok w zespołach certyfikacyjnych wyrobów lub organizacji lotniczych

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
Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 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 doświadczenia zawodowego /
stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 12 marca 2018 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 LTT-3/3-20/2018"

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%.
Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminach dalszych etapów rekrutacji.

Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar



doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia
zawodowego.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego,
należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

Aplikacje kandydatek/ów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób
niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP ULC w zakładce "Praca w
ULC" przed złożeniem aplikacji.

Wzory wymaganych oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakładce "Praca w ULC".

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: (22) 520 73 24, formalne: (22) 520 72 41/ 74 02

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.


