4THRUST jest firmą założoną w 2020 roku przez doświadczonych specjalistów branży
lotniczej. Firma wchodzi w skład grupy ALL4JETS.
Firma jest organizacją obsługową posiadającą certyfikat EASA Part-145. Zajmuje się
głównie inspekcjami boroskopowymi (tzw. BSI – Borescope Inspection) silników lotniczych
napędzających większość samolotów komunikacyjnych.
W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Inżynier wsparcia inspekcji
boroskopowych (BSI) silników lotniczych
Zakres obowiązków:
Wspomaganie Inspektorów BSI podczas wykonywania inspekcji silników lotniczych w
Polsce i za granicą
Przygotowywanie dokumentacji do obsługi
Wsparcie Inspektorów BSI w przygotowaniu dokumentacji po obsłudze
Prowadzenie rejestru i zapisów obsługowych oraz ich archiwizacja
Współpraca z klientami
Kontakty z producentami sprzętu lotniczego
Prowadzenie planu obsługi
Nadzór nad ważnością metrologiczną narzędzi
Nadzór nad magazynkiem organizacji obsługowej
Wsparcie w organizacji i rozliczeniach wyjazdów służbowych

Nasze wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne lotnicze (lub student 4-go lub 5-go roku),
preferowana specjalność: napędy lotnicze
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – warunek
konieczny;
Ogólna wiedza z zakresu techniki lotniczej
Znajomość pakietu MS Office;
Wielozadaniowość, elastyczność, samodzielność
Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
Chęć rozwoju i motywacja do pracy w środowisku obsługi statków powietrznych
Bardzo wysoka dyspozycyjność do wyjazdów służbowych – warunek konieczny

Co oferujemy:
Atrakcyjny charakter pracy łączący pracę w biurze z pracą na sprzęcie
Możliwość odwiedzenia ciekawych miejsc - duża ilość wyjazdów służbowych (w Polsce i
za granicę)
Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie
Praca w bardzo doświadczonym zespole
Atrakcyjna ścieżka rozwoju
Szkolenia branżowe
Możliwość zdobywania nowych doświadczeń i udział w ciekawych projektach
Współpraca z renomowanymi klientami
Pracę w środowisku pełnym pasji oraz w zgranym zespole

Na aplikacje czekamy do dnia 15 lipca 2021 roku.

CV i krótki list motywacyjny prosimy przesłać na adres mailowy: jobs@4thrust.com z
dopiskiem „Rekrutacja MEiL- Inżynier”

Prosimy o dopisanie do CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści
załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przeze mnie w
procesie rekrutacyjnym, przez 4Thrust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie 02 - 146, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48, w celu
przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia oraz przeprowadzania procesów
rekrutacyjnych.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych kontrahentom 4Thrust
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02 - 146, przy ul.
Komitetu Obrony Robotników 48, na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

