
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAX

Nasze wymagania Twoje obowiązki

Ważne informacje

 » I lub II rok aplikacji adwokackiej lub radcowskiej 
 » wysokie umiejętności organizacyjne oraz zdolności  
analityczne
 » bardzo dobra znajomość przepisów z dziedziny prawa  
cywilnego, prawa gospodarczego, administracyjnego, prawa 
pracy, prawa handlowego, prawa ochrony danych osobowych
 » bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym  
języka angielskiego prawniczego w stopniu umożliwiającym 
swobodną komunikację
 » umiejętność pracy nad kilkoma projektami jednocześnie,  
również pod presją czasu
 » samodzielności w rozwiązywaniu problemów  
formalno-prawnych
 » zaangażowania, szczegółowości, nastawienia na realizację  
celów

 » bieżące doradztwo wewnętrzne obejmujące m.in. obszar prawa 
cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, prawa pracy, 
prawa korporacyjnego, prawa ochrony danych osobowych
 » przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w tym 
regulaminów, procedur, polityk, wniosków (m.in. KRS),  
uchwał organów spółki (m.in. zarządu, ZW, WZA)
 » redagowanie i opiniowanie treści umów, pism oraz innych 
dokumentów formalnych
 » przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych oraz 
prowadzenie projektów prawnych (w tym kontakt z sądami, 
notariuszami, urzędami, kancelariami prawnymi)
 » monitoring legislacyjny, wsparcie we wdrażaniu nowych 
regulacji prawnych
 » analiza orzecznictwa i poglądów doktryny m.in. na potrzeby 
prowadzonych postępowań spornych
 » monitoring prowadzonych postępowań
 » Prowadzenie, nadzór i archiwizacja rejestrów umów oraz 
pozostałej dokumentacji 
 » realizacja zadań zleconych przez Szefa Działu Prawnego 
(adwokata)

 » osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: 
rekrutacje@enterair.pl  
z dopiskiem „MŁODSZY PRAWNIK”

„Informujemy, że przesłanie danych osobowych w związku z niniejszym ogłoszeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Sp. z o. o w celu prowadzenia rekrutacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR 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 z naszym Inspektorem Ochrony Danych: 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 Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”
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miejsce pracy: Warszawa

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
 » przyjazną atmosferę
 » kartę Multisport
 » możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia  
z zakresu działalności linii lotniczych

M Ł O D S Z Y  P R A W N I K  ( I N - H O U S E )


