
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAX

KOORDYNATOR SEKCJI PASAŻERSKIEJ/KOORDYNATOR API/PNR

Nasze wymagania

Co oferujemy

Zakres obowiązków

Ważne informacje

 » gotowość do pracy zmianowej
 » znajomość procedur Sekcji Pax
 » znajomość przepisów PNR
 » sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków
 » umiejętność samodzielnej organizacji pracy i zarządzania czasem
 » umiejętność analitycznego myślenia i konstruktywnego podejścia 

do rozwiązywania problemów
 » wysoki poziom komunikacji oraz zdolność do budowania  

relacji biznesowych
 » znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym  

swobodną komunikację

 » koordynacja pracy Sekcji Pasażerskiej
 » wyznaczanie zadań pracownikom oraz inicjowanie działań 

optymalizujących pracę Sekcji Pasażerskiej
 » współpraca z pozostałymi działami firmy w zakresie list pasażerskich
 » merytoryczny nadzór i aktualizowanie procedur Sekcji w miarę potrzeb
 » koordynacja procesu konfigurowania dostępów SFTP dla 

poszczególnych biur podróży
 » współpraca z Działem IT w zakresie konfigurowania i testowania 

połączenia z krajowymi jednostkami do spraw informacji o pasażerach
 » koordynacja działań w zakresie przekazywania list API/PNR krajowym 

jednostkom do spraw informacji o pasażerach
 » monitorowanie jakości i poprawności przekazywanych danych  

i raportowanie problemów odpowiednim działom w Enter Air
 » monitorowanie skrzynki e-mailowej Sekcji i reagowanie na 

przychodzące wiadomości » stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 » możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 » przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy
 » dostęp do opieki medycznej, karty MultiSport i ubezpieczenia na życie  

na preferencyjnych warunkach
 » bilety lotnicze dla Pracowników ich rodzin i znajomych
 » możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu  

działalności linii lotniczych
 » wyjątkową pracę w największej turystycznej linii lotniczej w Polsce

Jeśli stawiasz na rozwój, fascynują Cię nowe wyzwania i szukasz miejsca, w którym pracują wyjątkowi, pozytywni ludzie,  
to Enter Air może być czymś dla Ciebie. Wraz z prężnym rozwojem firmy szukamy kandydatów na stanowisko:

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

 » osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:  
rekrutacje@enterair.pl 
z dopiskiem „Koordynator Sekcji Pasażerskiej/Koordynator API/PNR”

Pracuj 
w Enter Air!

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

Przesłanie CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Sp. z o. o w celu przeprowadzenia rekrutacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani 
udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Enter Air sp. z o. o. uprzejmie prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Enter Air Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji” Administratorem danych osobowych jest Enter Air Sp. z o. o z siedzibą w 

Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Z pełną informacją dotyczącą przetwarzania danych można się zapoznać pod adresem: https://enterair.pl/pl/kariera.


