Polskie Linie Lotnicze LOT
Jesteśmy nowoczesną linią lotniczą łączącą Europę Środkowo-Wschodnią ze światem. Działamy na
rynku od 1929 r. Co roku gościmy na pokładach naszych samolotów prawie 7 milionów pasażerów.
Latamy do ponad 70 miejsc na świecie, dziennie wykonując średnio 250 rejsów.
Z nami Twoja kariera może wystartować i poszybować naprawdę wysoko. Kiedy inni obiecują, że
zabiorą Cię na szczyt, my chcemy spełnić Twoje marzenia o lataniu i zabrać Cię w chmury, skąd
wszystko jest możliwe. Jeśli masz odwagę, jesteś gotów na rozwinięcie skrzydeł i zdobywanie nowych
horyzontów – zapraszamy na pokład!
Jak co roku, nasz ‘OdLOTowy Staż’ to niezwykła szansa zdobycia wielu nowych umiejętności i
doświadczeń oraz poznania wciągającego i magicznego świata lotnictwa.

Dołącz do nas a zapewnimy Ci:
- Ambitne i samodzielne zadania do realizacji w naszej siedzibie, (Centrala PLL LOT S.A, ul. Komitetu
Obrony Robotników 43)
- Wsparcie Opiekuna, który zapozna Cię z firmą i zespołem pracowników oraz będzie Ci pomagać w
rozwiązywaniu trudniejszych problemów,
- Szkolenia i warsztaty z zakresu funkcjonowania linii i branży lotniczej
- Umowę na trzymiesięczny płatny staż (lipiec-wrzesień)
Po zakończeniu stażu najlepszym zaproponujemy kontynuację kariery w LOT!
Jeśli:
Jesteś na ostatnim roku studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich,
Chcesz uczyć się od najlepszych w branży lotniczej,
Wykazujesz się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i profesjonalizmem,
Potrafisz komunikować się w języku angielskim…

..to jesteś osobą, której szukamy! 😊 Wybierz obszar, który najbardziej Cię interesuje i przejdź do
wypełnienia formularza aplikacyjnego na http://corporate.lot.com/pl/pl/odlotowy-staz

E-commerce
Zajmuje się m.in rozwojem serwisu i aplikacji online, usprawnianiem obsługi w kanale internetowym,
tworzeniem komunikacji w obszarze direct marketing, współpracą z agencjami kreatywnymi, analizą
danych i raportów, tworzeniem tekstów inspiracyjnych/blogerskich, współpracą z zespołem Traffic
oraz E-sales w przygotowaniu miesięcznych planów operacyjnych pozyskujących ruch na stronę
lot.com- opieka nad kanałem e-mail, tworzeniem newsletterów do bazy subskrybentów LOT:
tworzeniem contentu do newsletterów na rynek PL oraz rynki zagraniczne
IT
Nasz zespół na co dzień komunikuje się z dostawcami zewnętrznymi rozwiązań Digital dla LOT,
monitoruje i pilotuje przebieg zadań rozwojowych korzystając z narzędzi projektowych takich jak JIRA,
korzysta z narzędzi raportowych, współpracuje z zespołem projektowym, procesuje dokumentów

związanych z zamówieniami technologii oraz zleceniami zadań rozwojowych dot. platform LOT.com,
m.lot.com, aplikacji mobilnych i innych kanałów online
Zarządzanie Ciągłą Zdatnością do Lotu
Specjaliści LOTu zajmują się m.in. analizą bieżących usterek samolotów, inspekcją samolotów,
tworzeniem raportów, analizą zrealizowanych prac pod kątem spełnienia wymagań Operatora LOT,
planowaniem prac technicznych samolotów floty LOT, współpracą z przedstawicielami MRO oraz
innymi służbami zaangażowanymi w działania w ruchu
lotniczym, zgłaszaniem aktualizacji dokumentacji technicznej i operacyjnej.
Zakupy Komercyjne i Techniczne
W dziale zakupów nasi pracownicy są odpowiedzialni m.in. za procesy zakupowe, archiwizowanie i
przygotowywanie dokumentacji procesów zakupowych, przygotowywanie zamówień w SAP, zasilanie i
rejestrowanie kontraktów w SAP
Zarządzanie Wpływami i Ofertą Cenową
Nasi analitycy zajmują się m.in. maksymalizacją wpływów na podległych połączeniach z
wykorzystaniem dostępnych narzędzi systemowych, rekomendowaniem zmian w systemie RMS PROS
w celu poprawy skuteczności przewidywań, tworzeniem optymalnej strategii dla danego połączenia,
współpracą z innymi obszarami Spółki w zakresie rozwoju siatki połączeń, ustalaniem cen na
wszystkich połączeniach z oferty LOTu, monitorowaniem i reagowaniem na działania konkurencji,
prowadzeniem akcji promocyjnych, w tym Szalonej Środy, rozwojem oferty LOTu na rynkach, gdzie
LOT fizycznie nie lata, szukaniem dodatkowych potencjałów i możliwości sprzedaży

http://corporate.lot.com/pl/pl/odlotowy-staz

