Plánovač/dispečer posádek
Přidejte se do týmu zkušených kolegů! Získáte široký záběr vědomostí o chodu letecké společnosti,
prostor pro učení se novým věcem, možnost aktivního užívání angličtiny a zajímavou, dynamickou
práci, jejíž výsledky uvidíte na vlastní oči.
Co bude náplní Vaší práce:
• Plánování posádek (pilotů a stevardů) na lety po celé Evropě i v dalších částech světa
• Řešení aktuálních provozních situací a jiných nepravidelností
• Zpracování a aktualizace plánů letů
• Komunikace s piloty a palubními průvodčími v českém i anglickém jazyce
• Komunikace s odděleními partnerských leteckých společností v zahraničí – převážně v
anglickém jazyce
• Zadávání informací do interního plánovacího systému monitorujícího letový provoz
• Práce ve směnném režimu, 12 hod. (svátky, víkendy, denní/noční služby)
Co byste měli splňovat:
• SŠ vzdělání s maturitou, dopravní obor výhodou - vhodné i pro absolventy
• Pracovní zkušenost z oblasti letecké dopravy výhodou
• Pokročilá znalost AJ – další cizí jazyk vítán
• Znalost práce na PC – MS Office, Outlook a internet, zkušenosti s plánovacími systémy
výhodou
• Odolnost vůči stresu, pečlivost, analytické schopnosti, zodpovědnost, flexibilita
• Ochota učit se novým věcem
Co Vám můžeme nabídnout:
• Zázemí stabilní a rostoucí letecké společnosti
• Zajímavou práci v dynamickém a atraktivním prostředí, přátelský kolektiv
• Práci na plný pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
• Zaměstnanecké letenky a příspěvek na dovolenou
• Nástup: březen/duben

Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete požadavky výše, zašlete, prosím, svůj životopis v českém
jazyce, velmi stručný motivační dopis na smartwings@teamio.eu. Do předmětu napište jméno pozice,
na kterou se hlásíte. V případě dotazů ohledně pracovní pozice kontaktujte hr@smartwings.com.
Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto údaje poskytujete společnosti
Smartwings, a.s. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok.
Kdykoli budete moci požádat společnost Smartwings, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů.

