
Evionica to lotnicza firma technologiczna. Nasz zespół Tworzą najlepsi specjaliści oraz pasjonaci lotnictwa i nowych technologii. 

Projektujemy unikatowe systemy do szkolenia pilotów samolotów i śmigłowców, oprogramowanie pokładowe EFB do obliczania 

osiągów i wyważania samolotów pasażerskich, systemy do zarządzania szkołami lotniczymi i organizacjami zarządzania ciągłą 

zdatnością do lotu. Pracujemy z: Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze  LOT, KLM, EnterAir, Abu Dhabi Aviation Training, SmartJet, Gulf 

Aviation Academy, Aeroklub Warszawski, LOT Flight Academy, SmartAero, Rzeszów Airport, Kosice Airport, ULC. 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pasjonatów, którzy chcieliby z nami rozwinąć skrzydła: 

 

Inżynier Aeronautyczny – program praktyk 
Miejsce: Warszawa 

 
 

Twoje potencjalne zadania: 

 Analiza dokumentacji m.in. instrukcja użytkowania w locie AFM, FCOM etc. 
 Opracowywanie części merytorycznej i technicznej rozwiązań szkoleniowych dla pilotów 

 Projektowanie interaktywnych elementów szkoleń np. kokpitów oraz logiki działania, testy 

 Obsługa symulatorów lotu m.in. X-plane i MSFS na potrzeby analizy działania systemów 
 Zarządzanie oprogramowaniem lotniczym do obliczeń osiągów i wyważania samolotów pasażerskich 

 Obsługa systemów do zarządzania szkołami lotniczymi ATO 

 Obsługa systemów zarządzania ciągłą zdatnością do lotu CAMO 

 

Te oferta jest dla Ciebie, jeśli: 

 Posiadasz tytuł inżyniera (preferowane kierunki: lotnictwo, transport, IT) 

 Bardzo dobrze znasz język angielski (min. B2/C1) i potrafisz opracowywać dokumentację 

lotniczą po angielsku (warunek konieczny) 

 Szybko uczysz się nowego oprogramowania 

 Doskonale znasz Excela 

 Myślisz logicznie i trafnie wyciągasz wnioski 

 Jesteś dyspozycyjny/a minimum 30 godzin w tygodniu 

 Posiadasz lotnicze doświadczenie – bardzo mile widziane (np. SPL, PPL, teoria ATPL) 

 Chcesz rozwijać swoją karierę w branży lotniczej 

 Jesteś pasjonatem lotnictwa! 
 

Oferujemy:  

 Nauczymy Cię i wdrożymy w szkolenia pilotów i szeroko pojętą eksploatację samolotów  

 Będziemy dbali o Twój branżowy rozwój 

 Zaangażujemy Ciebie do udziału w kluczowych projektach 

 Jeśli jeszcze studiujesz to dostosujemy Twój grafik do planu studiów 

 Biuro zlokalizowane 15 min od Politechniki Warszawskiej 

 Zatrudnienie dla najlepszych osób po 3-miesiacach 

 Płatne praktyki 
 

Jak aplikować? 

Prześlij nam swoje CV na adres hr@evionica.com w terminie do 01.03.2020 włącznie. 

 

 

 

Dołącz do naszej załogi! 
 

Do CV załącz następującą klauzulę: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych  

przez firmę Evionica sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. Nr 133, poz.883 z późń.zm.)” 

mailto:office@evionica.com

