
Urząd Miasta 
Świnoujście

Operator Gazociągów Przesyłowych
PREZYDENT 
MIASTA 
Janusz Żmurkiewicz

GŁÓWNY 
SPONSOR: 

HONOROWY PATRONAT:

PARTNERZY: 8 Flotylla
Obrony Wybrzeża

PHU 
Ergo

OGŁOSZENIA / REKLAMA

ZATRUDNIMY PRACOWNIKÓW
OT Port Świnoujście sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska:

• Dźwignicowy     • Operator Sprzętu Zmechanizowanego 
• Pracownik Obsługi Technicznej  • Pracownik Obsługi Terminali Morskich

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW 
Ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia umożliwiający pracę na opisanych stanowiskach w tym praca przy monitorach, praca na wysokości 
do i pow. 3 m., praca w porze nocnej, pełna sprawność psychoruchowa, dyspozycyjność.

WYMAGANE KWALIFIKACJE 
Dźwignicowy: wymagania uprawnienia do obsługi dźwignic (Transportowy Dozór Techniczny) w tym suwnice bramowe, żurawie szynowe, 
żurawie samojezdne itp.;
Operator sprzętu zmechanizowanego: wymagane uprawnienia: prawo jazdy kat. B najlepiej również C+E, uprawnienia do obsługi ładowarek, 
spycharek, wózków widłowych, urządzenia do manipulacji kontenerami;
Pracownik obsługi technicznej: wymagania minimum wykształcenie zawodowe w kierunku mechanik, elektryk najkorzystniej elektro-mechanik 
zarówno ogólne jak i kierunkowe - samochodowe, mile widziane prawo jazdy kategorii B, uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń , 
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kW, uprawnienia spawacza w metodzie 111);
Pracownicy obsługi terminali morskich: wymagane wykształcenie minimum średnie wg kryteriów dla kształcenia logistyków lub spedytorów.

UWAGA: ZAINTERESOWANI KANDYDACI
Gwarantujemy, że każda oferta pracy  będzie rozpatrzone indywidualnie, będą brane umiejętności i kwalifikacje jak i indywidualne cechy 
kandydatów. Zatrudnieni pracownicy  zostaną objęci planem szkoleń,  zgodnie ze swoimi predyspozycjami i już posiadanymi  podstawowy-
mi kwalifikacjami, będą mieli możliwość podniesienia  swoich kwalifikacji zawodowych wymaganych przy pracach portowych. Wybranym 
kandydatom zapewniamy warunki zatrudnienia i pracy  zgodnie z przyjętymi zasadami wynikającymi z Kodeksu Pracy (umowa o pracę), 
regulaminami funkcjonującymi w OT Port Świnoujście sp. z o.o.

Prosimy o składanie ofert pracy wraz kserokopią posiadanych uprawnień, przebytych przeszkoleń zawodowych osobiście lub 
drogą elektroniczną  na poniższy adres: OT Port Świnoujście sp. z o.o., ul. Bunkrowa 1 72-602 Świnoujście
             Dział Personalny pok.14, szkolenie@otport.swinoujscie.pl

Wybranych kandydatów poinformujemy osobiście o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zapraszamy.
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PLAN IMPREZY
sobota 18.08.2018

12:00 – 15:00  –  parada Neptuna i jego Świty oraz Pirackiej Przygody w centrum miasta  
 i dzielnicy nadmorskiej
15:30 – 17:00  –  parada Neptuna i jego Świty oraz Pirackiej Przygody na Warszowie

niedziela 19.08.2018
10:00 – 16:00 i 18:00 – 21:30 – bezpłatne zwiedzanie Latarni Morskiej
11:30 – Hołd Neptuna i chrzest morski, parada morska z udziałem Neptuna i Piratów
12:00 – Piracka Przygoda, gry, zabawy i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
14:00 – Występ zespołu ,,SZTORM” 
 Nawiązywanie łączności radiowej z latarniami z całego świata
16:00 – 18:00 – Klub Biegacza ,, JOGGING” Świnoujście – VII Mistrzostwa w biegu 
 na Latarnię Morską w Świnoujściu 
 (w trakcie zawodów latarnia nie jest udostępniona do zwiedzania)
20:00 – 21:30 – zwiedzanie Latarni Morskiej przy zachodzie słońca 
 Ognisko przy latarni (prowiant we własnym zakresie)
22:00 – spotkanie z duchem Latarnika Sharki

ponadto zapraszamy:
10:00 – 13:00 – zwiedzanie okrętu bojowego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża 
          przy nabrzeżu  GPK Warszów
                   Animacje dla dzieci – malowanie na twarzy.

Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich
Świnoujście 2018
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