
Enter Air jest największą polską czarterową linią lotniczą. Realizujemy loty z Polski do najpopularniejszych kurortów 
turystycznych w Europie, Afryce i Azji. Stale unowocześniamy i powiększamy naszą flotę. Jesteśmy zgranym, dynamicznie 

działającym zespołem, połączonym pasją lotnictwa. Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Pracuj 
w Enter Air!

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

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

PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAX
MŁODSZY SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

miejsce pracy: Warszawa

Czego oczekujemy Co oferujemy

Ważne informacje

 » Punktualność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 » Skrupulatność i orientacja na detale
 » Dobra znajomość języka angielskiego
 » Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 » Dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym, także w weekendy i święta
 » Mile widziane wykształcenie wyższe lotnicze, ukończone technikum  

lotnicze bądź w trakcie studiów lotniczych oraz znajomość zagadnień eksplo-
atacji i obsługi technicznej samolotów

Jako Młodszy Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej będziesz odpowiadać  
za weryfikację kompletności pakietów obsługowych i zapisów  
z obsługi po jej wykonaniu oraz przekazanie ich do operatora samolotu 
i archiwizację. Twoim zadaniem będzie również pozyskiwanie 
dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania obsługi  
i współpraca w tym zakresie z organizacją Part M operatora, oraz z producentem 
samolotu.

Do Twoich obowiązków należeć będzie także nadzór nad dostępnością i aktualizacją 
dokumentacji technicznej we wszystkich lokalizacjach prowadzenia obsługi,  
a także współpraca w ramach organizacji obsługi technicznej Part 145 z organizacją  
Part M operatora samolotu.

Proponujemy Ci atrakcyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę. W na-
szym zespole będziesz mógł rozwijać się oraz podnosić swoje kwalifikacje.  
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 bezpośred-
niego wpływu na wizerunek naszej firmy. 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:  
rekrutacje@enterair.pl 
z dopiskiem „Młodszy Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej”

iTwoje obowiązki


