
PILOT (F/O) SAMOLOTU BOEING 737 NG, MAXSPECJALISTA DS. REKRUTACJI I EMPLOYER BRANDINGU

Czego oczekujemy?

Twoje obowiązki Ważne informacje

Uwielbiasz pracować z ludźmi, interesują Cię ich talenty, chcesz  
prowadzić rozmowy i łowić perły oraz masz w tym już pewne doświadczenie? 
Lubisz pracę w zespole, ale działasz samodzielnie, nie  
przeraża Cię duża dynamika i zmienność środowiska, a Twój wysoki poziom  
energii sprawia, że z chęcią przyjmiesz nowe wyzwania?  
Jeśli tak, to jest wielka szansa, że pasujesz do naszych potrzeb. Jeszcze  
lepiej, jeśli bliska Ci jest branża lotnicza, masz skończone studia  
związane z HR lub psychologią i swobodnie porozumiewasz się po angielsku.  
Nasza oferta Cię zainteresowała? Wspaniale! Czekamy na Twoje CV!

Będziesz uczestnikiem dużych procesów rekrutacyjnych personelu 
pokładowego oraz koordynatorem rekrutacji pracowników biura. Twoim 
zadaniem będzie wsparcie całego procesu rekrutacji od ustaleń z biznesem, 
poprzez przygotowanie ogłoszenia, organizację i współprowadzenie spotkań,  
aż po złożenie oferty pracy i onboarding. Będziesz alfą i  omegą w sprawach rekrutacji, 
współtwórcą employer brandingu i wspraciem HR w  sprawach organizacyjnych.  
Twoje analizy pozwolą nam zbierać wiedzę o tym dlaczego 
ludzie chcą u nas pracować, kto i dlaczego decyduje się odejść  
i co możemy wspólnie zrobić, żeby takich sytuacji było jak najmniej.

Jesteś gotowy tworzyć z nami jedną z najlepszych linii
lotniczych? Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacje@enterair.pl  
z dopiskiem „Specjalista ds. rekrutacji i employer brandingu”.
DO ZOBACZENIA!

„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”

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

i

miejsce pracy: Warszawa

Pracuj 
w Enter Air!

Co oferujemy?
Proponujemy Ci atrakcyjne wynagrodzenie oraz polską umowę o pracę.  
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.

Chcesz odkrywać talenty, dbać o naszą markę i bezpośrednio wpływać na to, kto będzie pracował w Enter Air?

Zostań Specjalistą ds. Rekrutacji i Employer Brandingu i wznieś się razem z nami na najwyższy pułap możliwości.

Miej realny
wpływ na firmę!


