Компанија VINCI Airports, као водећи приватни аеродромски оператер у свету, управља развојем и
пословањем 46 аеродрома који се налазе у Француској, Португалији, Уједињеном Краљевству,
Шведској, Србији, Камбоџи, Јапану, Сједињеним Америчким Државама, Доминиканској
Републици, Костарики, Чилеу и Бразилу. Уз сарадњу са око 250 авио-компанија, мрежа VINCI
Airports је опслужила 240 милиона путника у 2018. години (укључујући саобраћај на аеродрому
London Gatwick, који треба да се придружи мрежи у наредним месецима).
Својом стручношћу у свобухватној интеграцији, VINCI Airports развија, финансира, гради и управља
аеродромима, ојачавајући сопствене капацитете улагања, међународну мрежу и знање и умеће
како би оптимизовали управљање и пословање постојеће аеродромске инфраструктуре,
проширења објеката и нових грађевинских пројеката. У 2018. години, њен годишњи приход из
делатности којом управља је износио 3,6 милијарди евра, а консолидовани приход 1,6 милијарди.
Више информација је доступно на www.vinci-airports.com.

Радник на пословима обезбеђивања
Опис послова:
Радник контрадиверзионе контроле
 обавља преглед лица металдетекторским вратима на службеним пролазима,
 обавља ручни преглед путника,
 обавља преглед путника и лица која нису путници ЕТД-ом,
 информише путнике и лица који нису путници о потреби за одлагање предмета у
кадицама на местима прегледа обезбеђивања,
 обавља ручни преглед лица са посебним потребама у чекаоницама или у санитетским
возилима,
 обавља преглед обезбеђивања ходника за долазеће путнике.
Радник физичког обезбеђења
 oбавља контролу приступа лица и возила на службеним пролазима,
 обавља ручни преглед лица која нису путници и личних ствари које носе са собом на
службеном пролазу,
 обавља преглед возила на службеним пролазима,
 спречава уношење забрањених предмета у обезбеђивано-рестриктивну зону,
 обавља патролне активности на комплексу VINCI Airports Serbia,
 обавља контролу кретања лица и возила у обезбеђивано-рестриктивној зони,
 обавља обезбеђивање ваздухоплова по посебној процедури.
Додатни захтеви:
 Сменски рад;
 Висок ниво одговорности;
 Уверење надлежног органа да се против кандидата не води кривични поступак.
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Потребни услови:
 IV степен стручне спреме свих струка,
 лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења у складу са Законом о
приватном обезбеђивању (за позицију Радник контрадиверзионе контроле: без
ношења оружја, за позицију Радник физичког обезбеђења: са ношењем оружја),
 знање енглеског језика (за позицију Радник контрадиверзионе контроле: средњи
ниво најмање Б1, за позицију Радник физичког обезбеђења: почетни ниво А1/А2).
Oмогућавамо Вам:
 редовну новчану накнаду;
 обуку за радно место;
 континуирану подршку и развој уз могућност напредовања.
Како конкурисати?
 пријаве (CV) послати електронским путем на адресу: hr@beg.aero
 оглас је отворен до попуне радне позиције
Контакт


Све додатне информације можете добити путем бројева телефона (+381 11) 209 7669 и
(+381 11) 209 7884
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