Az Aeroplex Közép-Európai Kft. a régió legnagyobb független repülőgép karbantartó vállalata,
amely 30 éves múltra tekint vissza a Liszt Ferenc repülőtéren. Közel 700 fős cégünk magasan
képzett szakemberekkel kiváló minőségű szolgáltatásokat kínál a karbantartástól a
legmélyrehatóbb javításokig, főként a legismertebb Boeing és Airbus repülőgép típusokon. Ha
érdekel a repülőtér világa, emellett egy stabil, megbízható céget keresel, ahol folyamatosan
szélesítheted a szakmai tudásod, az Aeroplex a Te helyed!
Lépj te is a fedélzetre és dolgozz velünk egy stabil és kiszámítható, ugyanakkor folyamatosan fejlődő
környezetben!

Szállítmányozási ügyintéző
Munkaviszony: Határozatlan idejű
Munkaidő: Teljes munkaidő
Munkarend: Műszakos (2x2 napos 12 órás műszak)
A feladataid a következők lesznek:
✓ Repülőgép alkatrészek, berendezések, repülőgépes eszközök, veszélyes áruk (pl:
akkumulátor, vészmentő csúszda, oxigénpalack, tűzoltó palack) szállításra való előkészítése,
szakszerű becsomagolása
✓ A szállítmányozói csoporthoz beérkező tételek nyilvántartásba vétele
✓ Kapcsolattartás a társterületekkel és a külföldi megrendelőkkel
✓ Vámmegbízások elkészítése
✓ Fuvarajánlatok bekérése
✓ Fuvarokmányok elkészítése (CMR, packing list, invoice)
✓ Csomagolási költségek árkalkulációinak elkészítése
✓ Rakodás elvégzése, megszervezése
✓ A tevékenységével kapcsolatos iratok, dokumentumok rendszerezett irattározása
✓ Repülőgépes berendezés javítóbázis keresése, optimális javítóbázis kiválasztása a beérkező
ajánlatok alapján
✓ Repülőgépes berendezés javításokkal kapcsolatos ügyintézések (javítások megrendelése,
nyomon követése, javításokban lévő berendezések nyilvántartása)
✓ A tevékenységéhez tartozó munkaterület tisztántartása, vagyonvédelem, vagyonmegóvás

Amit tőled várunk:
✓
✓
✓
✓

Középfokú végzettség (minimum érettségi)
Alapfokú angol nyelvismeret
Kereskedelmi, szállítmányozási, raktározási, csomagolási ismeretek
Vállalatirányítási rendszer és Microsoft Office felhasználó szintű ismerete

Előny:
✓
✓
✓
✓
✓

Szakirányú logisztikai végzettség
Középfokú angol nyelvismeret
B kategóriás jogosítvány
Targoncavezetői jogosítvány
ADR ismeret

Amit nyújtunk:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vállalati bónusz
Sportolási kedvezmények (AYCM)
Élet- és balesetbiztosítási program
Bank- és mobil előfizetési kedvezmények
Munkába járási támogatás (kormányrendelet szerint)
Belső és külső képzések
Szakmai fejlődési lehetőség
Stabil, hosszú távú munkalehetőség

Várjuk jelentkezésedet! Ha a hirdetés alapján szívesen dolgoznál velünk, küldd el magyar nyelvű
fényképes önéletrajzod a human@aeroplex.com címre, a pozíció megjelölésével.

