
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAX
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W SEKCJI INŻYNIERINGU

Nasze wymagania

Co oferujemy

Zakres obowiązków

Ważne informacje

 » wykształcenie wyższe techniczne (lotnicze)
 » biegła znajomość języka angielskiego
 » umiejętność pracy w zespole i odporność na stres
 » punktualność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 » prawo jazdy kat. B

 » praca z dokumentacją techniczną
 » współpraca w ramach organizacji Part-M z organizacjami  

Part-145 oraz Part-21
 » bieżący nadzór nad organizacjami obsługowymi Part-145  

podczas obsługi technicznej
 » monitorowanie i nadzór stanu technicznego samolotów
 » monitorowanie i analiza parametrów lotu
 » monitorowanie, opracowywanie i wdrażanie dyrektyw lotniczych oraz 

biuletynów technicznych wydawanych przez nadzory lotnicze
 » kontakt z Producentem s. powietrznych celem uzyskiwania instrukcji 

naprawczych

 » ciekawa praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
 » możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 » przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy
 » dostęp do opieki medycznej, karty MultiSport i ubezpieczenia na życie 

na preferencyjnych warunkach
 » bilety pracownicze

Jeśli szukasz miejsca, w którym będziesz mógł się rozwijać i stawiać czoła nowym wyzwaniom, pracując jednocześnie  
w wyjątkowym zespole, pełnym pozytywnych osób - Enter Air to miejsce dla Ciebie. 

Wraz z prężnym rozwojem firmy, poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

 » osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:  
rekrutacje@enterair.pl 
z dopiskiem „Specjalista ds. technicznych w sekcji inżynieringu”

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.


