
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAXMŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE REKLAMACJI 

Czego oczekujemy?

Twoje obowiązki Ważne informacje

Masz wykształcenie średnie (wyższe także mile widziane!), posługujesz się 
angielskim na poziomie dobrym oraz umiesz obsługiwać programy z pakietu 
MS Office? Potrafisz pracować w zespole, ale działasz samodzielnie, wytrwale  
realizując powierzone zadania? Jesteś osobą cierpliwą, samodzielną,  
zorganizowaną i rzetelną, a praca pod presją czasu nie jest Ci straszna?  
To znaczy, że to stanowisko jest właśnie dla Ciebie! 

Jeśli znasz zagadnienia z prawa lotniczego, w tym Rozporządzenia (WE) 261/2004, 
Konwencji Montrealskiej, praw konsumenta oraz specyfiki branży lotniczej, masz 
doświadczenie w redagowaniu formalnych pism i/lub obsłudze klienta, to będzie 
jeszcze większą zaletą! 

Jako Specjalista w dziale Reklamacji będziesz odpowiedzialny za rejestrowanie 
oraz terminowe rozpatrywanie reklamacji pasażerów. Do Twoich obowiązków 
należeć będzie także redagowanie formalnych pism i stały kontakt z pasażerami. 
Aby utrzymać poziom obsługi w zakresie reklamacji na jak najwyższym poziomie, 
będziesz współpracować z innymi działami firmy, klientami zewnętrznymi oraz 
rzecznikami konsumentów oraz dbać o poprawną archiwizację dokumentów.

Jeśli spełniasz nasze oczekiwania, oferujemy Ci ciekawą, pełną 
wyzwań pracę oraz wiele możliwości rozwoju. Razem z nami będziesz  
współtworzył firmę, w której nie jesteśmy anonimowi, dbamy o relacje 
i przyjazną atmosferę. Jesteś zainteresowany?
  
Prześlij CV na adres rekrutacje@enterair.pl z dopiskiem „Młodszy 
specjalista w dziale reklamacji”.
DO ZOBACZENIA!

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.

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

Pracuj 
w Enter Air!

Co oferujemy?
Proponujemy Ci atrakcyjne wynagrodzenie oraz umowę o pracę.  
W naszym 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  
bezpośredniego wpływu na wizerunek naszej firmy.

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:

Miej realny
wpływ na firmę!


