Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisko:

KIEROWNIK ZMIANY
w Oddziale Warszawa

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operacyjne zarządzanie zmianą w Oddziale.
Nadzór nad efektywną pracą Liderów.
Współpraca operacyjna z podmiotami biorącymi udział w procesie obsługi rejsów.
Nadzór nad jakością świadczonych usług oraz zapewnienie ciągłości operacyjnej.
Ustalenie priorytetów obsługi przy nakładaniu się operacji.
Raportowanie operacyjne do Dyrektora Oddziału.
Bieżące prowadzenie rozmów korygujących z podległym personelem.
Wnioskowanie o zmiany w instrukcjach operacyjnych z uwzględnieniem wymogów
przewoźników, portu i aktualnych regulacji prawnych.
Nadzór nad właściwym wykorzystywaniem sprzętu.
Nadzór nad właściwym przepływem informacji pomiędzy komórkami Oddziału i podmiotami
zewnętrznymi.
Zgłaszanie usprawnień mogących poprawić jakość i płynność obsługi, a także obniżyć koszty
z tym związane.
Wyrywkowa kontrola przeprowadzania OC oraz wszelkich standardów obowiązujących
w organizacji.
Nadzór nad rozkładem lotów i bieżące informowanie zainteresowanych o zmianach.
Monitorowanie bieżących informacji w Porcie Lotniczym.
Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora i Wicedyrektora Oddziału.

Od Kandydatów oczekujemy:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia minimum średniego.
Minimum 2-letniego stażu pracy w Welcome.
Uzyskania i utrzymania uprawnień dispatchera.
Znajomości procedur i polityk obowiązujących w Welcome Airport Services.
Min. rocznego doświadczenia w zarządzaniu zespołem.
Dobrej znajomości języka angielskiego.
Umiejętności rozwiązywania problemów i wysokiej komunikatywności.
Asertywności i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji.
Dużej odporności na stres.
Czynnego prawa jazdy kat. B.
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•
•
•

Doskonałej organizacji własnej pracy.
Praktycznej znajomość pakietu MS Office.
Wysokiej dyspozycyjności i kultury osobistej.

Osoby zainteresowane pracą na opisanym stanowisku proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do
dn. 16.12.2021r. za pomocą formularza znajdującego się w linku poniżej:
https://aplikuj.hrlink.pl/aplikacja/Kierownik-Zmiany/5020-3053-25-9b2-3845.html
Uprzejmie informujemy, że będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekrutacji.
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