
 

 

Referent riadenia odbavovania lietadiel 

 

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) hľadá vhodného kandidáta/kandidátku na 

veľmi zaujímavú a zodpovednú pozíciu “Referent riadenia odbavovania lietadiel”. 

 

Informácie o pracovnej pozícii: 

 Miesto práce: Bratislava 

 Termín nástupu: ASAP 

 Druh pracovného pomeru: práca na zmeny v nepretržitej prevádzke 

 Ponúkaný plat: 850 €/mes. brutto + príplatky za víkendy, sviatky a nočné zmeny + 

výkonnostný bonus po skúšobnej dobe + príplatok za rizikovú prácu 

 

Náplň práce: 

 Zodpovednosť za odbavenie lietadla, 

 Získavanie informácii zo systémov pred príletom/odletom lietadla, ich vyhodnotenie 

a následná koordinácia prevádzkových zložiek pri odbavení lietadla, 

 Kontrolovanie spôsobilosti stojiska pred príletom lietadla, 

 Vizuálna kontrola lietadla po prílete a pred odletom lietadla, 

 Komunikácia s posádkou lietadla počas odbavenia – nástup/výstup cestujúcich, 

poskytovanie služieb, plnenie lietadla, catering a iných služieb počas odbavenia, 

 Dohľad a kontrola predpisov pri zaisťovaní lietadla proti pohybu, pristavenia 

mechanizmov, počas vykládky a nakládky lietadla, plnenie lietadla a pod. 

 Komunikácia s ostatnými prevádzkovými zložkami letiska. 

 Kontrolovanie správneho naloženia nákladu a jeho zaistenie proti pohybu, podľa 

príslušných predpisov, 

 Riadenie procesu vytláčania a ťahania lietadiel – komunikácia s posádkou počas úkonu 

a kontrola jeho správneho prevedenia, 

 Riadenie procesu odmrazovania lietadiel – komunikácia s posádkou počas úkonu 

a kontrola jeho správneho prevedenia, 

 Riadenie procesu plnenia lietadiel – komunikácia s posádkou počas úkonu a kontrola jeho 

správneho prevedenia, 

 Určovanie kódu prípadného meškania lietadla, 

 Hlásenie udalostí prostredníctvom interného ohlasovacieho systému, 

 Evidencia odbavených letov v Microsoft Excel, Word a pod. 

 Práca s Microsoft Outlook, spracovávanie e-mailov, odosielanie, komunikácia a pod.  

 Všeobecný dohľad a kontrola vykonávaných činností pri lietadle. 



 

 

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky: 

 Vodičský preukaz skupiny „B“ 

 Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni B2 

 Absolvent  leteckej fakulty  výhodou 

 Koordinačné schopnosti 

 Zodpovedný prístup k práci 

 Schopnosť zvládať stres 

 Bezúhonnosť 
 

 

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu kariera@bts.aero 

a do predmetu uveďte „ Referent RIOL “. Oslovení budú iba vybraní kandidáti, ktorých osobné údaje budú 

uchované po dobu 6 mesiacov. Ďakujeme za pochopenie. 

„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných 

údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov 
prevádzkovateľom Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) uvedených v životopise 

a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie 
uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.bts.aero v rámci počítačovej siete internet, 

za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní 

osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj 
súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.“ 
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