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Dane personalne:

- imię i nazwisko: Mateusz Bersz
- telefon: 668 695 138
- email: mateusz.bersz@gmail.com
- adres: Świdnik 21-040, ul.Kamińskiego 13/15
- data urodzenia: 02.08.1991

Wykształcenie:

2011 -         Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 
• Kierunek: mechanika i budowa maszyn 
• Specjalność: mechanika lotnicza
• Uzyskanie podczas studiów modułów do licencji mechanika lotniczego 

kategorii B1.2

2007 – 2011 Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego 
w Świdniku 

• Profil technik mechanik lotniczy.
• Uzyskanie dyplomu technik mechanik lotniczy.

Doświadczenie zawodowe:

09.11.2015 – 15.11.2015          Szkolenie w Linetech SP ZOO w Katowicach na stanowisku 
mechanika lotniczego

• prace okresowe na Boeing 737 /800: sprawdzanie i smarowanie 
podwozia, przeglądy powierzchni sterowych (klapy, lotki), naprawy foteli 
pasażerskich , oględziny struktury wewnętrznej przestrzeni pasażerskiej.

24.12.2014r – 30.01.15 Praca  w zakładach lotniczych  WSK-PZL Świdnik  na stanowisku 
ślusarz - niter,

• obsługa wiertarek ręcznych pneumatycznych,
• składanie struktury samolotu Pilatus PC12 ( nitowanie przy użyciu 

urządzeń pneumatycznych). 

24.06.2014r – 24.12.2015. Staż  w  zakładach  lotniczych  WSK-PZL  Świdnik  na  stanowisku 
ślusarz - niter,

• obsługa wiertarek ręcznych pneumatycznych,
• składanie struktury samolotu Pilatus PC12 (nitowanie przy użyciu 

urządzeń pneumatycznych). 



24.06.2011- 19.06.2014 Praktyka zawodowa w TPL-Aeroservice Sp.z.o.o do licencji 
mechanika samolotowego kategorii B1.2 

• w ramach tej praktyki wykonywałem: prace okresowe przy silnikach
Lycoming 0-235-L2C, Continental 0-200, przy samolotach Cessna 152, 
F152,   150M;
• okresowe prace na kadłubie statków powietrznych.

Dodatkowe informacje:

• - prawo jazdy kategoria: B
• - licencja mechanika lotniczego B1.2
• - język angielski: poziom A2
• - zainteresowania : muzyka, pływanie, siłownia

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)" 
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