
SZKOLENIE NA JEDYNYM W POLSCE SYMULATORZE FFS 

B 737 NG W WARSZAWIE

To miejsce czeka na Ciebie.
Zostań pilotem liniowym

Enter Air

ENTER AIR PONOWNIE ROZPOCZYNA REKRUTACJĘ NA STANOWISKO 

PILOT F/O SAMOLOTU BOEING 737 NG, - 8

Nasze wymagania Niezbędne dokumenty

»   ważna  licencja CPL wraz z ATPL frozen

»   uprawnienia IR(PBN)/ME

»   uprawnienie MCC (teoria i praktyka)

»   minimalny nalot TT 300 h

»   język angielski  poziom  min. ICAO 5

»   badania lotniczo-lekarskie kl. I

»   CV

»   kopia licencji

»   kopia badań lotniczo-lekarskich

»   kopia certyfikatu MCC (teoria i praktyka)

»   kopia ostatniej strony  logbooka

Co oferujemy Planowane terminy

» bazę w Polsce
» szkolenie TR B737  - Warszawa/Polska

»   advanced UPRT TRN

»   umowę lojalnościową

»   wieloletni kontrakt

»   rekrutacja: październik 2021

»   szkolenie teoretyczne: listopad 2021

»   symulator: styczeń – marzec 2022

»   praktyka  liniowa: marzec – maj 2022

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o aplikowanie 
za pośrednictwem naszego serwisu rekrutacyjnego:

https://pilot-career.enterair.pl

do 30 września 2021

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. Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następujące j klauzuli : 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 rekrutacj i.
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