
ASYSTENT/ASYSTENTKA DZIAŁU JAKOŚCI

Czego wymagamy

Twoje obowiązki Ważne informacje

 » wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
 » znajomość języka angielskiego w stopniu  
umożliwiającym swobodną komunikację

 » dobra znajomość Pakietu MS Office
 » zaangażowanie i rzetelność w wywiązywaniu się  
z powierzonych zadań

 » samodzielność i konsekwencja w działaniu
 » umiejętność pracy w zespole
 » komunikatywność i asertywność
 » dokładność w pracy z dokumentami

 » pozyskiwanie dokumentów związanych  
z kwalifikacjami pracowników

 » współpraca z działem HR w kwestiach  
umów personelu i rozliczeń czasu pracy

 » weryfikacja formalnych kwalifikacji i kompetencji personelu
 » nadzór nad ważnością upoważnień, szkoleń, przepustek 
lotniskowych oraz dodatkowych uprawnień

 » prowadzenie dokumentacji oraz rejestru pracowników
 » organizacja szkoleń personelu
 » organizacja delegacji w porozumieniu z Działem  
Planowania Produkcji

 » bieżący kontakt z portami lotniczymi w sprawach 
administracyjnych

 » osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  
CV na adres: rekrutacje@enterair.pl  
z dopiskiem „ASYSTENT/ASYSTENTKA DZIAŁU JAKOŚCI”

„Informujemy, że przesłanie danych osobowych w związku z niniejszym ogłoszeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Services Sp. z o. o w celu prowadzenia rekrutacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER 
AIR SEVICES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r.) oraz na podstawie przepisów prawa – art. 221 Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 108). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji a przypadku 
zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do kontaktu pod 
adresem dataprivacy@enterair.pl lub daneosobowe@enterair.pl, za pośrednictwem którego mogą Państwo realizować powyższe prawa. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Enter Air Sp. z o. o. w związku z poszukiwaniem 

członków personelu pokładowego 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”

Rozwijaj swoje
pasje!

i

miejsce pracy: Warszawa

Doskonal
umiejętności!

Pracuj 
w Enter Air!

Co oferujemy
 » wyjątkową pracę w największej turystycznej  
linii lotniczej w Polsce

 » bilety lotnicze dla Pracowników,  
ich rodzin i znajomych

 » opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie
 » możliwość rozwoju i udziału w szkoleniach
 » przyjazną atmosferę
 » kartę Multisport
 » spotkania integracyjne
 » możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia  
z zakresu działalności linii lotniczych

Jeśli pracujesz z pasją, stawiasz na rozwój, fascynują Cię nowe wyzwania i szukasz wyjątkowego miejsca, w którym pracują wyjątkowi, 
pozytywni ludzie, praca w Enter Air Services może być czymś dla Ciebie. Wraz z prężnym rozwojem firmy szukamy kandydatów na stanowisko:


