
Nayak Aircraft Services 

Supporting Airbus, Boeing, and Embraer & Fokker aircraft. Founded in 1974, Nayak Aircraft Services is an independent MRO 
specialized in maximizing fleet performance. Operational throughout Europe and Russia, Nayak services in excess of 100 
airlines.  
 
For our operation in Katowice Airport (Poland) we are looking for an   

Aircraft Maintenance Engineer B1  

Responsibilities 

• Performing and documenting planned aircraft maintenance in accordance with the standards of the company, 
customer and the applicable technical documentation; 

• Performing aircraft maintenance paying attention to time and quality 

• Responsibility for completed works after their careful execution and checking. 

• Documenting the work performed in accordance with the provisions of aviation law, in order to provide the 
required documents and information for invoicing (for the financial accounting department); 

• Fulfillment of reporting obligations regarding ongoing works and works planned for the near future; 

• Works supporting the processes of aircraft maintenance (e.g. rational management of consumables and spare 
parts, administrative works, planning); 

• Making timely adjustments to findings reported by the quality department or external auditors; taking care of 
proper documentation; 

• Ensuring work safety, reporting dangerous situations and accidents at work. 

Job requirements 

• EASA B1 Type B737 CL / NG License, A320 CEO / NEO, (B757 will be an asset. 

• If necessary, the company will provide the course B757 / 767) 

• Over 3 years of experience as a B1 Aviation Mechanic; 

• Knowledge of the Office suite and the AMOS program; 

• Live in the vicinity of the station in Katowice; 

• Current EWIS, FTS and HF training certificates; 

• Orientation towards the highest quality of customer service; 

• The Airport Security Badge allowing free movement around the KTW airport will be an additional advantage 

• A permit to work in the territory of the European Union 

What's in it for you? 

• full-time employment in a dynamic international environment; 

• opportunity to gain professional experience in a company with an established position on the market and many 
years of tradition in the aviation industry; 

• nice, friendly working atmosphere; 

How to apply 
 
If you want to apply, or would like to get in contact with us, please send us your CV and motivation letter before to 
vacancies@nayak.nl  
 

We kindly inform you that checking the criminal record of candidates will be part of the recruitment process 
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Nayak Aircraft Services 
 
Firma Nayak Aircraft Services została założona w 1974 roku. MRO specjalizujący się w maksymalizacji wydajności floty. 
Oferujemy obsługę samolotów Airbus, Boeing oraz Embraer & Fokker, obsługujemy ponad 100 linii lotniczych. Działamy na 
terenie Europy. 
  
Do naszej rozwijającej się stacji KTW poszukujemy: 
 

Mechanik Lotniczy B1 
 
Zakres obowiązków: 
 

• Wykonywanie i dokumentowanie planowanej obsługi technicznej statków powietrznych zgodnie ze standardami 
firmy, klienta i obowiązującą dokumentacją techniczną. 

• Wykonywanie obsługi technicznej statków powietrznych zwracając uwagę na czas i jakość 
• Odpowiedzialność za zakończone prace po ich dokładnym wykonaniu i sprawdzeniu. 

• Dokumentowanie wykonanych prac zgodnie z przepisami prawa lotniczego, w celu dostarczenia wymaganych 
dokumentów i informacji do fakturowania (dla działu księgowości finansowej); 

• Wypełnianie obowiązków sprawozdawczych dotyczących trwających prac i prac planowanych w najbliższej 
przyszłości; 

• Prace wspierające procesy obsługi statków powietrznych (np. prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami 
eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi, prace administracyjne, planowanie); 

• Dokonywanie korekt w wyznaczonym terminie dotyczących ustaleń zgłoszonych przez dział jakości lub audytorów 

zewnętrznych; dbanie o prawidłową dokumentację; 
• Zapewnienia bezpieczeństwa pracy, zgłaszanie niebezpiecznych sytuacji i wypadków w pracy; 

  
Wymagania: 
 

• Licencja EASA B1 typ B737 CL/NG, A320 CEO/NEO, (B757 będzie atutem. 
• W razie konieczności firma zapewni kurs B757/767) 

• Ponad 3 lata doświadczenia jako Mechanik Lotniczy B1; 
• Znajomość pakietu Office i programu AMOS; 
• Zamieszkanie w pobliżu stacji w Katowice; 
• Aktualne certyfikaty szkoleń EWIS, FTS and HF; 
• Zorientowanie na najwyższą jakość obsługi Klienta; 
• Przepustka (Airport Security Badge) pozwalające na swobodne poruszanie się po terenie lotniska KTW będzie 

dodatkowym atutem 
• Pozwolenie do pracy na terenie Unii Europejskiej 

 
Oferujemy: 

 
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze, w dynamicznym międzynarodowym środowisku; 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i wieloletniej tradycji 

w branży lotniczej; 
• miłą, partnerską atmosferę pracy; 

 
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres mailowy vacancies@nayak.nl  
  
Uprzejmie informujemy, iż sprawdzenie niekaralności kandydatów będzie częścią procesu rekrutacyjnego 
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