
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAX
SPECJALISTA DS. WSPARCIA UŻYTKOWNIKA

Nasze wymagania

Co oferujemy

Zakres obowiązków

Ważne informacje

 » Wiedza dotycząca budowy systemów informatycznych, 
serwerów  
aplikacji i baz danych

 » Wiedza z zakresu budowy aplikacji internetowych – 
klient/serwer

 » Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania 
wymagań  
systemowych

 » Mile widziana znajomość narzędzi MS SQL Server oraz 
języka PL/SQL

Poszukujemy osoby, która będzie nie tylko wsparciem w 
codziennej pracy użytkowników ale także, której pomysły 
i inicjatywę zrealizują programiści. Osoby, która potrafi 
przełożyć wymagania i język użytkownika na specyfikację prac 
powierzonych deweloperom. Jeżeli więc lubisz dobre towarzystwo 
i skomplikowane procesy, ciekawe rozmowy i analityczne 
podejście, życzliwych ludzi i specyfikacje funkcjonalne – zgłoś się. 

Możesz mieć swój wpływ na to jak działa największa 
charterowa linia lotnicza w tej części globu oraz mieć swój 
wkład w udane wakacje kolejnych tysięcy naszych pasażerów.

 » 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

Jeżeli odróżniasz serwer od serwetki, a słowo serwis nie kojarzy Ci się tylko z porcelaną, to niniejsze  
ogłoszenie może być właśnie 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. wsparcia użytkownika

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.


