КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA доо БЕОГРАД
SMATSA Ваздухопловна академија
објављује

КОНКУРС
За пријем кандидата у радни однос на неодређено време уз обавезан пробни рад до 6 месеци, за
следећа радна места у SMATSA Ваздухопловној академији:

1. Инструктор летења CPL – Flight Instructor (FI) – CPL – 3 извршиоца; место рада: Вршац
Услови:
-

Завршена средња школа (IV степен стручне спреме);

-

Завршена Пилотска школа;

-

Важећа дозвола професионалног пилота CPL(A) са уписаним овлашћењем инструктора FI (А)
издата од стране Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије;

-

Важећа овлашћења SEP(land), IR(SE);

-

Познавање енглеског језика на нивоу ICAO Level 4;
Радно искуство: укупно 500 сати налета;
Медицински захтев - поседовање важећег лекарског уверења класе 1;
Познавање рада на рачунару.

Кратак опис основних задужења и одговорности:
-

Извођење редовне и додатне практичне обуке за све одобрене курсеве према Приручнику обуке.

-

Спровођење летачких активности по листи праћења - евалуација кандидата и вођење листе
праћења за одржане летове са кандидатом на обуци као и остале потребне документације.

2. Инструктор теоријске обуке - Theoretical Knowledge Instructor (TKI) – 1 извршилац; место
рада: Вршац
Услови:
- Завршен Машински или Саобраћајни факултет (пожељан ваздушни смер за оба факултета);
- Занимање: Дипломирани инжењер машинства (VII степен) или Дипломирани саобраћајни
инжењер (VII степен) ;
- Знање енглеског језика на нивоу Б2;
- успешно завршена стандардизација за инструктора теоријске обуке у складу са Оперативним
приручником и Приручником обуке (спроводи се у току трајања пробног рада);
- Познавање рада на рачунару.
Кратак опис основних задужења и одговорности:
-

Врши извођење редовне и додатне теоријске обуке кандидата за стицање дозволе пилота настава из предмета: „Piston Engine“, „Mass and Balance“, „Principles of Flight“, „Performances“,
„Fuel Planning“ и “Airframes and Systems“;

-

3.

У складу са Приручником обуке, креира план и програм наставе, спроводи тестове и испите и
води дневник одржане наставе из предмета за које је ауторизован.

Инструктор теоријске обуке - Theoretical Knowledge Instructor (TKI) – 1 извршилац; место
рада: Вршац
Услови:
-

Завршен Електротехнички факултет;
Занимање: Дипломирани инжењер електротехнике (VII степен);
Знање енглеског језика на нивоу Б2;
успешно завршена стандардизација за инструктора теоријске обуке у складу са Оперативним
приручником и Приручником обуке (спроводи се у току трајања пробног рада);
Познавање рада на рачунару.

Кратак опис основних задужења и одговорности:
- Врши извoђење редовне и додатне теоријске обуке кандидата за стицање дозволе пилота –
настава из предмета: „Electrics“, „Aircraft Instruments“, и „Radio Navigation“.
- У складу са Приручником обуке, креира план и програм наставе, спроводи тестове и испите и
води дневник одржане наставе из предмета за које је ауторизован.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ КАНДИДАТА:
1.
2.
3.
4.
5.

да су држављани Републике Србије;
да нису кривично осуђивани;
да се против кандидата не води кривични поступак и да нису под истрагом;
да поседују захтевани степен и врсту стручне спреме;
за радно место под бројем 1. - да поседују здравствену способност класе 1 за обављање посла
Инструктор летења CPL – Flight Instructor (FI) – CPL у складу са Анекс 4 Part-MED „Правилника о
летачком особљу“ („Сл. гласник РС“, број 33/13).

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ (ЗА РАДНА МЕСТА 1-3.):
1. Пријава за конкурс написана у слободној форми;
2. Мотивационо писмо и биографија;
3. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (уверење не старије од шест
месеци);
4. Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
5. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води
кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци);
6. Оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично
осуђиван (уверење не старије од шест месеци);
7. Оверена фотокопија дипломе којом се потрврђује захтевана стручна спрема.
За радно место под редним бројем 1. поред наведених доказа прилажу се и следећи докази:
1. Оверена фотокопија Дозволе члана летачке посаде, која је издата у складу са Part-FCL (којом се
потврђује поседовање одговарајуће дозволе и овлашћења);
2. Оверена фотокопија важећег лекарског уверења класе 1 за имаоце ATPL i CPL дозвола;
3. Доказ о оствареном налету и налету као FI (А).
Фотокопије захтеваних докумената морају бити оверене од стране јавног бележника. Изузетно, у
градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,

односно општинским управама као поверени посао. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, професора, ментора, копије
сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга
документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их
достави уз пријаву.
У складу са захтевима радног места за које се кандидат пријављује, у поступку селекције ће бити
провераване неопходне професионалне и личне компетенције кандидата, и то:
1. За радно место под редним бројем 1. - Инструктор летења CPL – Flight Instructor (FI) – CPL
неопходне професионалне и личне компетенције кандидата биће провераване кроз:
- Извођење наставе у присуству чланова комисије;
- Извођење теоријске припреме студената за извршење летачке обуке у присуству
Инструктор за стандарде ASTD - Assistant of CFI for Standards;
- Практична провера у лету на авиону C-172 у присуству Руководиоца обуке - Head of
Training (HT) и Руководиоца практичне обуке - Chief Flight Instructor (CFI);
- Интервју са кандидатом.
2. За радно место под редним бројем 2. и 3. Инструктор теоријске обуке - Theoretical Knowledge
Instructor (TKI), неопходне професионалне и личне компетенције кандидата биће провераване
кроз:
- Извођење наставе у присуству чланова комисије;
- Проверу знања енглеског језика;
- Интервју са кандидатом.

ДОСТАВЉЕНА ДОКУМЕНТА СЕ НЕ ВРАЋАЈУ.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Последњи дан пријаве на конкурс је 10.03.2020. године.
Пријаву и наведена захтевана документа доставити на адресу:

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
Сектор за људске ресурсе, правне и опште послове
Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд
Са назнаком „За Конкурс за пријем кандидата на радно
место_____________________________“
(навести назив и редни број радног места за које се кандидат пријављује)
Телефони за додатне информације у вези поступка подношења пријава:
1. +381 11 321 8042;
2. +381 11 321 8058.
Телефони за додатне информације кандидатима у вези послова и задатака из описа послова
радних места:
1. +381 64 895 8160 - за информације у вези радног места под редним бројем 1;
2. +381 64 895 8289 – за информације у вези радних места под редним бројевима 2. и 3

