Проводиться підбір персоналу
на наступні керівні посади:
o Керівник служби технічного обслуговування
Вимоги:
- повна вища інженерно-технічна освіта,
- досвід роботи за фахом не менше 3 роки,
- знання порядку приймання в експлуатацію будівель, інженерних мереж,
обладнання, устаткування, систем пожежної безпеки, особливості
експлуатації обладнання, заходи спрямовані на запобігання виникнення
аварійної ситуації, основи економіки, організації праці, виробництва та
управління;
- досвідчений користувач ПК(Word, Excel; ел.пошта і т.д.);
- високий рівень усної та письмової грамотності. Етика ділового
спілкування.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України.
o Керівник служби капітального будівництва
Вимоги:
- повна вища освіта за спеціальністю «архітектура будівель та споруд»
- досвід роботи за фахом не менше 3 роки,
- знання законодавчих і нормативних правових актів, постанови,
розпорядження, накази вищих органів, методичні матеріали з питань
капітального будівництва; порядок розробки планів капітального
будівництва; порядок укладення договорів з підрядними організаціями;
технологію будівельних робіт, способи ведення капітального будівництва;
порядок фінансування будівництва і складання проектно-кошторисних
документів; будівельні норми і правила; вимоги організації праці при
проектуванні будівельних об'єктів; стандарти, технічні умови й інші керівні
матеріали по оформленню проектної документації; порядок ведення облікової
і звітної документації про виконання будівельних робіт; науково-технічні
досягнення у відповідній галузі виробництва і досвід передових підприємств
в області капітального будівництва; основи економіки й організації
будівництва, праці і керування; ринкові методи господарювання,
- досвідчений користувач ПК(Word, Excel; ел.пошта і т.д.);
- високий рівень усної та письмової грамотності. Етика ділового
спілкування.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України.

o Керівник служби паливно – мастильних матеріалів
Вимоги:
- повна вища освіта за спеціальністю «технічне обслуговування засобів
зберігання, транспортування та заправлення пально – мастильними
матеріалами»,
- досвід роботи за фахом не менше 3 роки,
- знання стандартів і технічні умови на зберігання паливно-мастильних
матеріалів; порядку ведення розрахунків за реалізовані паливно-мастильні
матеріали, відповідно до їх марок, сортів, автозапчастини.
- основи економіки, організації виробництва, праці та управління
досвідчений користувач ПК (Word, Excel; ел.пошта і т.д.);
- високий рівень усної та письмової грамотності. Етика ділового
спілкування.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України.
o Керівник служби обслуговування транспорту
Вимоги:
- повна вища освіта за спеціальністю «автомобільний транспорт»,
- досвід роботи за фахом не менше 3 роки,
- Знання постанов, розпоряджень, наказів, інші керівні і нормативні
документи з питань експлуатації, технічного обслуговування, ремонту
автотранспорту; правила технічної експлуатації рухомого складу
автотранспортних засобів; технологію й організацію технічного
обслуговування і ремонту автотранспорту; правила перевезення вантажів;
технічні умови навантаження і кріплення вантажів; правила оформлення (у
т.ч. митного) вантажів; правила техніки безпеки і виробничої санітарії при
вантажно-розвантажувальних роботах; стандарти на умови транспортування
й пакування вантажів; основи економіки, прогресивної організації
виробництва і праці; порядок ведення обліку і звітності по рухомому складу й
експлуатаційним матеріалам; правила дорожнього руху.
- основи економіки, організації виробництва, праці та управління
досвідчений користувач ПК (Word, Excel; ел.пошта і т.д.);
- високий рівень усної та письмової грамотності. Етика ділового
спілкування.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України.

o Головний інженер
Вимоги:
- повна вища інженерно-технічна освіта,
- досвід роботи за фахом не менше 5 років,
- знання законів, постанов, указів, розпоряджень та інші нормативноправові акти органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування, якими регулюється виробнича діяльність експлуатаційної
організації; профіль, спеціалізацію та особливості структури управління;
перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі і
експлуатаційної організації; технологію ремонтно-експлуатаційних робіт;
порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської
діяльності, укладання і виконання господарських договорів.
- основи економіки, організації виробництва, праці та управління
досвідчений користувач ПК (Word, Excel; ел.пошта і т.д.);
- високий рівень усної та письмової грамотності. Етика ділового
спілкування.
Умови роботи:
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України.
Кандидатам, які відповідають вимогам надсилати резюме на електронну
адресу: n.bilous@airport.lviv.ua.

