Czy chciałbyś być dobrym gospodarzem, który przy okazji odwiedza najpiękniejsze miejsca świata?
Zaczynamy długo oczekiwaną rekrutację na stewardessę/stewarda w największej polskiej linii czarterowej Enter Air!

PILOT
(F/O) SAMOLOTU
BOEING
737 NG,
STEWARDESA
/ STEWARD
BOEING
737 MAX
Baza: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław

Nasze wymagania

Zakres obowiązków

» Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów

» Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu
pasażerom
» Realizacja celów sprzedażowych firmy na
pokładzie samolotu
» Reprezentowanie przewoźnika podczas
wydarzeń wizerunkowych

» Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
» Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (inne języki
będą atutem)
» Bardzo dobry stan zdrowia oraz umiejętność pływania
» Gotowość do udziału w szkoleniach w Warszawie
» Posiadanie ważnego Unijnego Certyfikatu COVID (destynacje, do których
latamy wymagają ważności szczepień przeciwko COVID)
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Atrakcyjne wynagrodzenie
Polską umowę o pracę
Kartę Multisport i Klub Biegacza
Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie
Pełną wyzwań, ciekawą pracę w zespole połączonym lotniczą pasją
Możliwość poznania najpiękniejszych kurortów w Europie, Azji i Afryce
Brak rutyny i pracę pełną wyzwań
Duże możliwości awansu

Zostań
Cabin Crew!

Ważne informacje
» Pierwszy etap rekrutacji odbędzie się online, a następnie wybrane
osoby będą mogły przystąpić do rekrutacji
stacjonarnej w Warszawie
» W czasie rekrutacji stacjonarnej Enter Air będzie przestrzegał
wszystkich powszechnych zasad sanitarnych
» Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza na
platformie rekrutacyjnej: https://rekrutacje.enterair.pl

Podróżuj po
całym świecie!

Odkrywaj
ciekawe miejsca!

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.

