„Szkuner” Sp. z o. o.
84 – 120 Władysławowo
ul. Portowa 22
tel: (58) 674 00 66
fax: (58) 674 12 94
szkuner@szkuner.pl
ww.szkuner.pl

„Szkuner” Sp. z o.o.
poszukuje osób do pracy na stanowisku:

Dyspozytor zmianowy portu
Miejsce pracy: Port Władysławowo
Od kandydatów oczekuje się:
 Wykształcenie min. średnie.
 Świadectwa operatora radiotelefonisty VHF.
 Ogólna
znajomość
przepisów
portowych, regulaminu portu i zasad współpracy z instytucjami
i przedsiębiorstwami w porcie.
 Dobra znajomość spraw eksploatacyjnych portu oraz jego topografii.
 Umiejętność posługiwania się komputerem (pakiet Office) i innymi urządzeniami biurowymi.
 Komunikatywna znajomość języka angielskiego (B1 wg ESOK).
 Posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych i nieskazanie prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Roczny udokumentowany staż pracy.
Dodatkowe atuty:
 Znajomość Symfonii- oprogramowania do wystawiania faktur.
 Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym lub patent żeglarski do obsługi jachtów motorowych.
 Roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 Świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC).
Zakres obowiązków:
 Prowadzenie dziennika ewidencji ruchu statków oraz dziennika ruchu jachtów w porcie..
 Prowadzenie dziennika pracy radiostacji, dziennika prognoz pogody, raportów ruchu jednostek floty połowowej
Spółki,
 Monitorowanie prognozy pogody i udzielanie informacji.
 Pobieranie opłat portowych od jednostek stacjonujących w porcie.
 Wystawianie faktur.
 Wyznaczanie miejsc postojowych jednostkom w porcie.
 Obsługa informacyjna statków w zakresie usług oferowanych przez port (pobór wody, lodu, remonty statków,
udostępnienie dźwigu itp.)
 Powiadamianie służb specjalistycznych o zaistniałych zagrożeniach np. pożarowych, wypadkowych, zanieczyszczeń
basenu portowego na podstawie opracowanych instrukcji zakładowych.
 Monitorowanie stanu technicznego nabrzeży i urządzeń cumowniczych.
 Przygotowywanie list załogi dla armatora floty połowowej „Szkuner” Sp. z o.o.
 Utrzymanie porządku cumowniczego jednostek w porcie zgodnie z ustanowionym planem postoju jednostek.
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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 świadectwa operatora radiotelefonisty VHF.
 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.
Wybranym kandydatom oferujemy:






Wynagrodzenie: 2.250 – 2.400 zł brutto.
Pracę na pełen etat.
Odpowiednie narzędzia do pracy.
Możliwość rozwoju zawodowego.
Pracę w miłym i dynamicznym zespole.

Uwaga:
praca w systemie zmianowym 12/24 godz

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i list motywacyjny)
w terminie do 02.11.2017 r. na adres :

„Szkuner” Sp. z o.o.
ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
e – mail: szkuner@szkuner.pl

„Szkuner Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi
kandydatami na stanowisko Dyspozytora portu

Prosimy o dołączenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez „Szkuner” sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie przy ul. Portowej 22 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016r., poz. 922 j.t.)”.
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