LETADLO, LETIŠ TĚ
Př itahujívás letadla a letecká doprava?
Je na vás absolutníspolehnutí?
Zvládáte svou práci a své ú koly v daných termínech bez zpoždě ní?
Bude vám vyhovovat práce na smě ny?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast LETADLO, LETIŠ TĚ

Je vá m sympatické prostředí
a „cvrkot“ letišť?
Budete raději prová dět na letišti
činnosti zajišťujícíbezpečný provoz
letadel, nežabyste je sami pilotovali?

Vhodná uplatně ní
- dispečer letecké dopravy - řídícíautomatizované přípravy letového
provozu - řídící odbavovacíplochy - asistent řídícího letové ho provozu -

Bavilo by vá s pilotovat letadla?

- odbavovacípracovník -

Myslíte si, že jste schopni
v nepředvídaný ch situacích
bez zmatková nírychle reagovat?

Vhodná uplatně ní

Jste schopni vykoná vat prá ci
vyžadujícímaximá lnísoustředěnost,
uká zněnost a zodpovědnost?

- velitel letadla - druhý pilot - palubníinžený r - letecký navigátor - zkušebnía zalé távacípilot -

Doká žete zachovat chladnou hlavu
v nebezpečné situaci?
Bavilo by vá s pečovat
o cestujícív letadle?

Vhodné uplatně ní
- palubní průvodčí(letuška) -

Má te kultivované vystupová ní?
Doká žete v sobě překousnout
nepříjemné jedná níněkoho druhé ho,
anižbyste na něho „vyletěli“?
Bavilo by vá s prová dět
kontrolu, údržbu a opravy letadel
a letadlový ch přístrojů?

Vhodné uplatně ní
- letecký mechanik -

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

dispečer letecké dopravy
Ř ízení letového provozu na letišti, navigování
letadel, instruovánípilotů .

řídící automatizované přípravy
letové ho provozu
řídící odbavovacíplochy
asistent řídícího letové ho
provozu

Odbavování cestujících na letišti
před odletem a po přistání

Ú držba a opravy letadel.

Ř ízeníletadel.

odbavovací pracovník

letecký mechanik

velitel letadla
druhý pilot
palubníinžený r
letecký navigátor
zkušebnía zalé távací pilot

Péče o cestující v letadle.

palubníprůvodčí(letuška)

Jaký je hlavní charakter č innosti?
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palubní průvodčí letuška

velitel letadla
druhý pilot
zkušebnía zalé távací pilot
palubní inžený r
navigátor

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?

Obory vzdělání

velitel letadla

Letecký
výcvik a
nalétané
hodiny podle
49/97 Sb.

druhý pilot

palubníinžený r
letecký navigátor

Výcvik pro
letušky a
nalétané
hodiny podle
49/97 Sb.
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zkušební a zalé t. pilot

palubní průvodčí
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VŠ – nejlé pe dopravního nebo
elektrotechnické ho směru
s letecký m zaměřením

maturita,
vyšší škola

Maturita v které mkoliv oboru
vyučení

řídicíautomatizované
přípravy letové ho
provozu
asistent řídicího
letové ho provozu
řídicíodbavovací
plochy
Vzdělání pro
pozemní
letecký
personál
podle
49/97 Sb.

dispečer letecké
dopravy
odbavovacípracovník

letecký mechanik

Provoz, organizace a ekonomika dopravy

Letecký mechanik

