ENTER AIR PONOWNIE REKRUTUJE NA STANOWISKO:

PILOT F/O SAMOLOTU BOEING 737 NG, - 8
SZKOLENIE NA JEDYNYM W POLSCE SYMULATORZE FFS
B 737 NG W WARSZAWIE
Co oferujemy
w pakiecie

Nasze wymagania
»
»
»
»
»
»

ważna licencja CPL wraz z ATPL frozen
uprawnienia IR(PBN)/ME
uprawnienie MCC (teoria i praktyka)
minimalny nalot TT 200 h
język angielski poziom min. ICAO 4
badania lotniczo-lekarskie kl. I

»
»
»
»
»
»

advanced UPRT TRN
bazę w Polsce
szkolenie TR B737 - Warszawa/Polska
umowę lojalnościową
wieloletni kontrakt
atrakcyjne wynagrodzenie

Planowane terminy
»
»
»
»

Niezbędne dokumenty

i

rekrutacja: październik 2022
szkolenie teoretyczne: listopad 2022
symulator: styczeń – marzec 2023
praktyka liniowa: marzec – maj 2023

»
»
»
»
»

CV
kopia
kopia
kopia
kopia

licencji
badań lotniczo-lekarskich
certyfikatu MCC (teoria i praktyka)
ostatniej strony logbooka

Ważne informacje
» Osoby zainteresowane ofertą prosimy
o aplikowanie za pośrednictwem naszego serwisu
rekrutacyjnego:
https://pilot-career.enterair.pl
» Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2022

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 02 WRZEŚNIA 2022 W GODZ. 09:00 – 17:00 LT
Zapisy pod adresem: pilot@enterair.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Podróżuj
po całym
świecie!

Zostań
Pierwszym
Oficerem
w Enter Air!

Odkrywaj
ciekawe
miejsca!

Administratorem Państwa danych osobowych jest ENTER AIR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Ilonę Machajską- Glińską, z którą kontakt jest możliwy elektronicznie na adres email daneosobowe@enterair.pl lub pisemnie na
adres Administratora wskazany powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Prowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego wyniku tego procesu także do zawarcia i realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) RODO;W przypadku wyrażenia przez Państwa odpowiedniej zgody
– na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO a także w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Enter Air Sp. Z o. o. jako administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały
okres procesu rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 2 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 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. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią informacji o ochronie danych osobowych znajdującą się w naszej Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://pilot-career.enterair.pl/ w zakładce Polityka prywatności.

