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Magyar Légiforgalmi Szolgálat

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. munkatársakat keres

Légy a repülők karmestere! Szereted a kihívásokat? Úgy érzed, nem vesznél el egy hipermodern irányító központ 
képernyőinek rengetegében sem? El tudod képzelni, hogy monitorok, szoftverek, rádiók és radarok high-tech világában 
irányítod a több száz tonnás repülőóriásokat? Bírod a stresszt, szereted a kihívásokat? Akkor nálunk a helyed!  
Légy a HungaroControl légiforgalmi irányítója!

Amit kínálunk: hazai és külföldi szakmai képzések, folyamatos fejlődés. Biztos és hosszú távú munkalehetőség, európai 
életszínvonal. Légy tagja az ország légiforgalmát irányító csapatnak, légy te az egek új ura, a repülők karmestere! 

Jelentkezési feltételek:
• Európai uniós állampolgárság
• Anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás
• Középfokú iskolai végzettség
•  Államilag elismert „C” típusú (komplex) középfokú angol nyelvvizsga,  

vagy azzal egyenértékű bizonyítvány
• Betöltött 20. életév
• Büntetlen előélet
Nem jelentkezhet, aki korábban bármikor sikertelen FEAST tesztet írt.

Elbírálásnál előnyt jelent:
•  Felsőfokú (főiskola, egyetem) iskolai végzettség
•  A polgári légiközlekedés területén szerzett érvényes  

szakszolgálati engedély

A jó légiforgalmi irányító:
•  magabiztos, kiegyensúlyozott és felelősségteljes
•  képes gyorsan dönteni
•  átlagon felül bírja a stresszt és a monotóniát 
•  jó koncentrációs készséggel rendelkezik
•  képes egyszerre több dologra is figyelni, akár huzamosabb ideig is
•  jó problémamegoldó
•  igényli a folyamatos fejlődést
•  képes és akar csapatban dolgozni
•  szereti a szakmáját és elkötelezett iránta.

Jelentkezéskor a következőket kérjük:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
• Nyelvvizsga bizonyítványok másolata

A jelentkezőket egy többfordulós felvételi eljárásában választjuk ki. Ez azonban még csak  
a kezdet… Ezután egy kétéves képzés következik, melynek során a felvételt nyer jelentkezők  
elméletben és gyakorlatban is megismerkedhetnek a szakmával. Sikeres vizsga esetén  
a hatóság kibocsátja a szakszolgálati engedélyt, ami alapfeltétele annak, hogy valaki légiforgalmi  
irányítóként dolgozhasson. A képzés költségeit a HungaroControl Zrt. tanulmányi szerződés  
keretében átvállalja. Mindezért cserébe a hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a sikeres  
vizsgákat követően legalább 10 évig a HungaroControl Zrt.-nél fognak dolgozni.

Életre szóló hivatást keresel, ahol tehetségedet méltóképpen honorálják?
Köztünk a helyed!

Jelentkezés és további információ: www.hungarocontrol.hu

légiforgalmi irányító  
munkakörbe.


