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O G Ł O S Z E N I E 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa poszukuje osoby 

na stanowisko: 

 

INŻYNIER OBSŁUGI TECHNICZNEJ 
SYMULATORA LOTÓW 

FTD (Flight Training Device) EC 135 P2+ Level 3 
 
OBOWIĄZKI: 
 
W obszarze szkoleniowym 

• Sprawowanie czynnej opieki nad halą Symulatora Lotów. Monitorowanie 

poprawnej pracy instalacji alarmowej oraz przeciwpożarowej. 

• Monitorowanie poprawnej pracy urządzeń klimatyzacyjno-

wentylacyjnych oraz wynikających z nich właściwych warunków pracy 

urządzenia treningowego. 

• Nadzorowanie sprawności technicznej pozostałych urządzeń i instalacji 

technicznych infrastruktury szkoleniowej SP ZOZ LPR, konserwacja i 

utrzymanie sprzętu. 

• Prowadzenie dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji technicznych 

infrastruktury szkoleniowej SP ZOZ LPR. Gromadzenie dokumentacji 

testowej. 

• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymania 

w eksploatacji obiektów infrastruktury szkoleniowej SP ZOZ LPR. 

 

W obszarze Symulatora Lotów 

• Prowadzenie dokumentacji technicznej Symulatora Lotów. Gromadzenie 

dokumentacji testowej i certyfikacyjnej. 

• Realizacja umów w zakresie pogwarancyjnego wsparcia technicznego / 

serwisu symulatora, zgłaszanie usterek i bieżący kontakt z serwisem. 

• Utrzymanie ciągłej sprawności technicznej Symulatora Lotów, 

konserwacja i utrzymanie sprzętu (obsługa zapobiegawcza oraz 

naprawcza). 

• Wykonywanie prac serwisowych polegających na diagnozowaniu i 

usuwaniu usterek. 

• Realizowanie obsług planowych Symulatora Lotów gwarantujących 

utrzymanie sprawności sprzętu zgodnie z obowiązującą dokumentacją. 

• Współpraca z innymi ośrodkami szkoleniowymi w zakresie utrzymania 

standardów pracy powierzonych urządzeń. 

• Szkolenie personelu zatrudnionego w SP ZOZ LPR w bezpiecznym i 

zgodnym z instrukcjami sprzętu wykorzystywaniu Symulatora Lotów. 
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WYMAGANIA: 
 

• Wykształcenie wyższe o profilu technicznym (elektronicznym lub 

informatycznym) potwierdzone dyplomem uczelni – mile widziane 

powiązanie z lotnictwem: „awionika”, „przyrządy lotnicze” lub 

„elektronika lotnicza”. 

• Znajomość budowy i architektury komputerów, sieci komputerowych 

oraz systemów operacyjnych (w tym Linux OS). 

• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie – mile 

widziany język angielski techniczny. 

• Podstawy programowania: HTML/PHP/SQL/Javascript 

• Mile widziana udokumentowana styczność z urządzeniami treningowymi 

poziomu/klasy FTD lub wyżej. 

• Znajomość oprogramowania do symulacji lotu samolotami lub 

śmigłowcami (np. MS Flight Simulator), mile widziana znajomość 

standardów wykorzystywanych w takim oprogramowaniu ze szczególnym 

uwzględnieniem metod budowy własnych scenariuszy i scenerii. 

• Umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole. 

• Poszukujemy osoby energicznej, sumiennej, komunikatywnej oraz 

kreatywnej. 

 
OFERTA: 
  

• Praca w młodym zespole przy obsłudze profesjonalnego śmigłowcowego 

Symulatora Lotów. 

• Doświadczenia zdobyte w ramach międzynarodowego projektu. 

• Możliwość wykorzystania / poprawy języka angielskiego 

• Umowa o pracę (pełny etat). 

• Stabilne zatrudnienie w solidnej firmie. 
 

Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o niezwłoczne 

przesyłanie aplikacji zawierającej CV z foto oraz list 

motywacyjny, na adres e-mail: m.sar@lpr.com.pl 
w terminie najpóźniej do dnia 10 maja 2013 roku. 

 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 

roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883) 


