Instrutor de Voo (múltiplas funções SEP e/ou MEP)
Locais: Ponte de Sor (Portugal)
Fornecer treino de Voo, de simulador e treino teórico de acordo com os Manuais de Treino
dos cursos Integrados e Modulares da L3 Commercial Training Solutions - Airline Academy.

As funções principais envolvem, não estando limitadas a:
- manter a segurança de voo em todos os aspectos do treino e encorajar a uma "cultura justa"
entre colegas e alunos piloto;
- conduzir cada sessão de treino de acordo com o programa aprovado, e em conformidade
com o horário publicado pela Academia;
- assegurar que cada aluno foi totalmente briefado e preparado para cada sessão de treino e
conduzir um debriefing após a conclusão dessa mesma sessão;
- efectuar os relatórios dos alunos imediatamente após cada sessão de treino;
- monitorizar o progresso de cada aluno atribuído a si e reportar qualquer problema relativo ao
seu desempenho durante o treino ao Piloto Chefe ou ao seu adjunto;
- fomentar o profissionalismo junto dos alunos piloto;
- assegurar que os standards da Academia são promovidos e mantidos durante o treino;
- monitorizar as condições de manutenção da frota de treino e reportar quaisquer anomalias
às Operações, assim que possível;
- manter o mais elevando standard de profissionalismo no decorrer da sua função;
- manter a sua licença pessoal e qualificações válidas;
- manter a sua Licença Médica Classe I. Informar imediatamente o Director de Instrução ou o
Piloto Chefe se ocorrer perda de licença médica;
- manter uma cópia verdadeira e correcta do seu logbook de voo;
- respeitar todos os regulamentos e procedimentos descritos no Manual de Operações da
Academia;
- participar em todo o treino de standardização periódico e/ou anual, conforme pedido pelo
Piloto Chefe;
- auxiliar o Piloto Chefe ou o seu adjunto na realização de negócios da Academia em
Bournemouth e em Portugal, ou em qualquer outra Academia satélite;
- sugerir alterações ao currículo ou melhoria do material didáctico;
- realizar quaisquer outras funções que podem ser atribuídas, ocasionalmente, pelo Director
de Instrução, Piloto Chefe ou Adjunto do Piloto Chefe.

Competências e Experiência necessárias:
- experiência de treino de voo em níveis iniciais;
- experiência de formação de voo VFR e/ou IFR em aviões monomotor e/ou bimotor;
- possuir um bom nível de pilotagem e de capacidade de instrução;
- facilidade de adaptação a diferentes estilos de aprendizagem/ ensino e de fazer uma
abordagem diferenciada de acordo com o aluno piloto;
- forte orientação para o cliente;
- conhecimento dos regulamentos da EASA;
- motivado e confiante;
- forte espírito de equipa, com boas relações interpessoais;
- visão internacional;
- capacidade de lidar confortavelmente com diferentes culturas.
Qualificações essenciais:
- Mínimo CPL EASA SE/ ME/ IR (A);
- Horas de Voo:
- VFR - Instrutor de Voo sem restrições, com um mínimo de 200h de Instrução e um total de
500 horas de voo;
- SEP/ IFR - mínimo 600 horas de instrução de voo;
- MEP / MEP IR - mínimo 1500 de instrução de voo;
- Certificado Médico Classe I;
- Mínimo ICAO Nível 4
Informação Adicional:
Apesar de ser preferível experiência prévia em instrução de voo em cursos integrados de
piloto, será ministrado um curso de standardização durante o Programa de Indução.
Só serão aceites candidaturas de indivíduos que tenham o direito de viver e trabalhar na
União Europeia.
Locais:
Estas funções serão baseadas no nosso Centro de Treino em Bournemouth, UK e Ponte de
Sor, Portugal.
Nota:
Esta descrição de funções não pretende ser exaustiva. Visa indicar a natureza geral do
trabalho a ser realizado pelos funcionários dentro destas funções. Não foi concebido para
conter ou ser interpretado como um inventário exaustivo de todas as funções,
responsabilidades e qualificações exigidas aos funcionários a quem sejam atribuídas estas
funções. O funcionário pode realizar outras funções relacionadas, conforme as necessidades
da organização.
Para se candidatar:
Se está interessado em fazer parte da nossa Academia Aeronáutica em Bournemouth, Uk ou
Ponte de Sor, Portugal e consegue demonstrar que as suas qualificações, conhecimento,
competências e experiência correspondem aos nossos requisitos, gostaríamos que entrasse
em contacto connosco. Por favor, envie-nos o seu CV actualizado e uma carta de
apresentação demonstrando o seu perfil para a função, até à ao prazo limite, para o seguinte
email: careers.cts@L3T.com

