Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
zaprasza:
Studentów do odbycia praktyk studenckich w okresie lipiec-wrzesień 2022 r.
w dziale:

Koordynacji i Planowania Operacyjnego
Zakres obowiązków:







Wspieranie koordynacji płynności przepływu pasażerów i ich bagaży w terminalu pasażerskim
Planowanie przydziału infrastruktury scentralizowanej portu lotniczego
Prowadzenie pomiarów przepustowości w zakresie sprawności obsługi pasażerów przylatujących i odlatujących
oraz ich bagaży
Aktualizacja sezonowego rozkładu lotów Kraków Airport
Nadzór nad właściwą eksploatacją infrastruktury terminalu pasażerskiego
Współpraca z przewoźnikami lotniczymi, agentami obsługi naziemnej oraz innymi użytkownikami lotniska
mająca na celu zapewnienie optymalnego standardu obsługi pasażerów

Wymagania:








Status studenta w dniu rozpoczęcia praktyk
Preferowany kierunek studiów związany z transportem, zarządzaniem, logistyką
Predyspozycje do pracy związanej z obsługą pasażerów, współpracą z innymi użytkownikami lotniska
Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji pod presją czasu
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych
Dyspozycyjność do odbycia praktyk w godzinach dziennych (6:00 – 22:00) – praca zmianowa po 8h
przez 5 dni w tygodniu – również w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy (średnio 40h w tygodniu).

Oferujemy:









Możliwość realizacji płatnych praktyk w branży lotnictwa cywilnego
Elastyczne godziny odbywania praktyk dostosowane do dyspozycji
Zdobycie podstawowego doświadczenia w branży lotniczej
Szkolenia stanowiskowe związane z infrastrukturą i procedurami lotniskowymi
Szkolenie z zakresu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego
Przygotowanie w ramach praktyk do pracy na lotnisku w zawodach związanych z zarządzaniem i logistyką
procesów związanych z obsługą pasażerów i bagaży w porcie lotniczym
Udział w projektach i wydarzeniach realizowanych przez Kraków Airport
Zaświadczenie oraz indywidualną opinię o odbytej praktyce po jej zaliczeniu

Czas trwania praktyk 01.07.2022-30.09.2022 r. – 160 h. Rozpoczęcie praktyk: 01.07 (grupa LIPCOWA), 27.07 (grupa
SIERPNIOWA) lub 29.08 (grupa WRZEŚNIOWA). Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o aplikowanie tylko
osób w pełni zdecydowanych na odbycie praktyk.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zawierających:



CV
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzula informacyjną
(wzór załączony do ogłoszenia).

do dnia 15.06.2022 r. na adres: : planowanie@krakowairport.pl. Niekompletne zgłoszenia, przesłane po terminie lub
niespełniające wymogów formalnych, będą odrzucane.
W treści zgłoszenia prosimy o wpisanie preferowanego miesiąca odbycia praktyk (LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ).
W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dany miesiąc, niektórym kandydatom może zostać zaproponowany inny termin
odbycia praktyk.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

