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

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH 
(INŻYNIER MCC)

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!

miejsce pracy: Warszawa

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.

Nasze wymagania Co oferujemy

Ważne informacje

 » Wykształcenie wyższe techniczne (lotnicze)

 » Biegła znajomość języka angielskiego

 » Umiejętność pracy w zespole i odporność na stres

 » Gotowość do pracy zmianowej

 » Punktualność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

 » Prawo jazdy kat. B

 » Ważny paszport

 » Praca z dokumentacją techniczną

 » Współpraca w ramach organizacji Part-M z organizacjami Part-145

 » Bieżący nadzór nad organizacjami obsługowymi Part-145 podczas obsługi 

technicznej

 » Monitorowanie i nadzór stanu technicznego samolotów

 » Planowanie krótkoterminowych przeglądów technicznych

 » Koordynacja działań w przypadku sytuacji AOG

 » Praca w trybie zmianowym: 7:00-19:00, 19:00-7:00

 » Umowę o pracę
 » Pełną wyzwań, ciekawą pracę w młodym i zgranym zespole 

połączonym pasją lotnictwa
 » Przyjazną atmosferę
 » Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu 

działalności linii lotniczych
 » Opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie
 » Kartę Multisport
 » Bilety lotnicze dla Pracowników i ich rodzin
 » Miejsca parkingowe
 » Wyjątkową pracę w największej turystycznej linii lotniczej w Polsce

 » Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:  
rekrutacje@enterair.pl 
z dopiskiem „Specjalista ds. technicznych (Inżynier MCC)
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Zakres obowiązków


