Fly Pass Pilot Assistance, Safe experience & Support

H24/365 your future is ours

São Paulo 8 de fevereiro de 2019
Primeira sessão 11:00 da manhã, segunda sessão 16:00 da tarde
A confirmação é necessária com o SNA, capacidade limitada

Prezados capitães e primeiros oficiais do A320,
Você está convidado a participar de sessões informativas sobre oportunidades
imediatas de voar na China e no Vietnã. Fran Pinies, A340/600 Capitão e Manager
da Fly Pass com mais de 30 anos no setor aeronáutico, compartilhará
oportunidades, recomendações e planos para apoiar você e sua família enquanto
estiver trabalhando fora do Brasil e retornar você com segurança para o Brasil.
A remuneração varia até US $ 310.000 por ano para os capitães do A320 e US $
89.000 por ano para os oficiais do A320 (com a oportunidade de fazer o upgrade
para o capitão.)
Encontros em São Paulo serão realizados na sede do SNA
Rua Barão de Goiânia, 76, Congonhas, São Paulo - SP.
Código Postal: 04612-020

São Paulo February 8, 2019
First session 11:00 am. Second session 16:00 pm
Confirmation is required with SNA, limited capacity

Dear A320 Captains and First Officers,
You are invited to attend information sessions regarding immediate opportunities to
fly in China and Vietnam. Fran Pinies, A340/600 Captain and Manager of Fly Pass,
with more than 30 years of experience in the aeronautical sector, will share
opportunities, recommendations and plans to support you and your family while
working outside of Brazil and return you safely to Brazil.
Compensation ranges up to $310,000 USD per year for A320 Captains and $89,000
USD per year for A320 First Officers (with the opportunity to upgrade to Captain.)
Meetings in São Paulo will be held at SNA Headquarters
Rua Barão de Goiânia, 76, Congonhas, São Paulo – SP.
Postal Code: 04612-020

flypass.fp@gmail.com

Whatsapp +34 609 20 90 11

