
MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA 
DS. PLANOWANIA PRODUKCJI

Nasze wymagania Zakres obowiązków

Ważne informacje

» wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane lotnicze) lub ostatni

rok studiów w tym kierunku

» komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum B2)

» mile widziana znajomość zagadnień eksploatacji i obsługi

technicznej samolotów

» umiejętność pracy w zespole i odporność na stres

» punktualność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

» dyspozycyjność do pracy w trybie zmianowym – praca w godzinach

06:00-18:00 i 18:00-06:00, również w weekendy i święta – działamy 

24/7/365

» analiza zamówień obsługi organizacji Part M, rejestracja zleceń
i przygotowywanie pakietów obsługowych

» planowanie i nadzór nad procesami produkcyjnymi w zakresie obsługi
technicznej samolotów we wszystkich lokalizacjach EAS w kraju i
za granicą

» koordynacja w zakresie planowego zapewnienia personelu
obsługowego, infrastruktury obsługowej, części, materiałów, narzędzi
i wyposażenia do obsługi technicznej

» współpraca w ramach organizacji obsługi technicznej Part 145
z organizacją Part M operatora samolotu

» bieżące wsparcie personelu obsługowego oraz projektowanie
technologii prac obsługowych na podstawie dokumentacji producenta
samolotu

» monitorowanie usterek
» koordynacja działań w przypadku sytuacji AOG

» osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres e-mail:
rekrutacje@enterair.pl

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 Panią/Pana 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. 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 prawo również 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. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Enter Air Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74 zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) r w celu przeprowadzenia rekrutacji. Jednocześnie wyrażam zgodę/

nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez 1 rok od czasu zakończenia aktualnej rekrutacji.

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 Servcies może być czymś dla Ciebie. Wraz z prężnym rozwojem firmy szukamy kandydatów na 

stanowisko:

Pracuj 
w Enter Air!

Rozwijaj swoje
pasje!

Doskonal
umiejętności!

i

Warszawa / Katowice (Lotnisko Pyrzowice)

Co oferujemy
» Pełną wyzwań, ciekawą pracę w młodym i zgranym zespole 

połączonym pasją lotnictwa
» Przyjazną atmosferę
» Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu 

działalności linii lotniczych
» Opiekę Medyczną i ubezpieczenie na życie
» Kartę Multisport
» Bilety lotnicze dla Pracowników i ich rodzin
» Pyszną kawę w biurze
» Miejsca parkingowe
» Wyjątkową pracę w największej turystycznej linii lotniczej

w Polsce


