
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAXSTEWARDESA / STEWARD BOEING 737

Czego oczekujemy?

Co oferujemy?

Twoje obowiązki

Ważne informacje

Jesteś ciekawy świata? Głodny wyzwań i nowych doświad-
czeń? Lubisz pracę z ludźmi i dla ludzi? Jesteś zdrowy  
i w pełni zaszczepiony przeciw Covid-19? Swobodnie komunikujesz się  
w języku angielskim? A może znasz dodatkowo inne języki obce  
i chcesz ich używać w pracy? Studiujesz albo ukończyłeś studia?  
Chcesz być częścią wspaniałego zespołu, który dzięki świetnej współpracy  
i atmosferze radzi sobie z presją czasu i zmianami wymagającymi elastyczno-
ści? Jesteś dyspozycyjny i gotów na kilkutygodniowe szkolenie w Warszawie?

Jeśli właśnie opisaliśmy Ciebie, to... czekamy na Twoje zgłoszenie!

Będziesz naszą wizytówką. Pierwszą linią kontaktu z pasażerem.  
Z gracją, profesjonalnie i z troską będziesz dbać o bezpieczeństwo wszyst-
kich, którzy razem z nami polecą na swoje wymarzone wakacje na kilku  
kontynentach. To właśnie dzięki Twoim staraniom ich podróż będzie  
wspaniałym wspomnieniem, przedłużonym radością z zakupów, których  
dokonają na pokładzie samolotu. Czasem, gdy latania będzie mniej będziesz  
naszym wsparciem w działaniach wizerunkowych na targach pracy i uczelniach.
Będziesz reprezentował nasze idee.

Proponujemy Ci atrakcyjne wynagrodzenie oraz polską umowę o pracę.  
Jeśli znasz jakiś dodatkowy język obcy na poziomie B2 (oprócz  
angielskiego), to dostaniesz dodatek finansowy. Zaoferujemy Ci możliwość 
uzyskania karty Multisport oraz prywatnej opieki medycznej. Ubezpieczysz 
się także na życie oraz... będziesz mógł korzystać z biletów pracowniczych! 

Praca w Enter Air to brak rutyny, ciekawe wyzwania i możliwość 
zobaczenia na własne oczy najpiękniejszych miejsc na naszej  
planecie. 

Pierwszy etap rekrutacji odbędziesz online. W następnej kolejności 
zaprosimy Cię na spotkanie w Warszawie. Później czekają na Ciebie szkolenia, 
sprawdzian z umiejętności pływackich oraz ćwiczenia na symulatorze.

Masz ochotę polatać z Enterem? W takim razie wypełnij formularz 
na platformie rekrutacyjnej i... do zobaczenia!
Zajrzyj tutaj: https://rekrutacje.enterair.pl

Czy chciałbyś być dobrym gospodarzem, który przy okazji odwiedza najpiękniejsze miejsca świata?

Zaczynamy długo oczekiwaną rekrutację na stewardesę/stewarda w największej polskiej linii czarterowej Enter Air!

Zostań 
Cabin Crew!

Podróżuj po 
całym świecie!

Odkrywaj 
ciekawe miejsca!

i

Baza: Warszawa, Katowice, Poznań, Gdańsk 

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.


