
Maszynista pojazdów trakcyjnych

Numer ref.: 11/18  Miejsce pracy: Trasy obsługiwane przez OKT Ważne do: odwołania

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę

będąc odpowiedzialnym za:

• obsługę lokomotywy spalinowej i elektrycznej

• prowadzenie prac manewrowych na bocznicy zakładowej

• prowadzenie pociągów po torach użytku publicznego

• obsługę środków łączności

• prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród 

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, karty sportowe, karty zakupowe i zniżkowe na 

paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca 

Przyjazny Rodzinie i inne

• bardzo dobrą atmosferę w pracy

• minimum wykształcenie średnie o profilu technicznym (mile widziana specjalizacja: mechanika 

lub elektryka)

• minimum 3–letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku maszynisty spalinowych i 

elektrycznych pojazdów trakcyjnych

• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisku maszynisty pojazdu 

trakcyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004r. (Dz.U. z 

2004r. Nr 212 poz. 2152 z póź. zm.) 

• orzeczenie lekarskie o przydatności na stanowisko (I kat. słuchu, I kat. wzroku, badanie 

psychotechniczne)

• znajomość technologii pracy na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym

• praktyka w prowadzeniu pociągów po torach użytku publicznego

• pełna dyspozycyjność, praca w ruchu ciągłym

• dokładność i skrupulatność w  wykonywaniu obowiązków

• umiejętność utrzymywania efektywnych relacji z innymi

• systematyczność i sumienność w realizacji powierzonych zadań

• mile widziane uprawnienia: rewidenta taboru kolejowego; manewrowego lub ustawiacza 

Pracując u nas możesz liczyć na:

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

APLIKUJ

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 

ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

ul. Chemików 7

09 – 411 Płock

lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

rekrutacja.koltrans@orlen.pl

wpisując w temacie wiadomości : Maszynista

ORLEN KolTrans to Spółka z branży kolejowej należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN.

Firma świadczy usługi z zakresu serwisu taboru kolejowego, dzierżawy wagonów oraz obsługi bocznic

kolejowych. Spółka dysponuje flotą kilkudziesięciu lokomotyw i kilkuset wagonów cystern, posiada

nowoczesny tabor elektryczny oraz zmodernizowany tabor spalinowy. Firma eksploatuje

15 rodzajów wagonów cystern, przewożąc produkty rafineryjno-petrochemiczne na poziomie

520 tys. ton/msc - zarówno w Polsce jak i zagranicą.

1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny

2. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną* dotyczącą ochrony danych

osobowych

3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przeze mnie

do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Maszynista w Spółce ORLEN

KolTrans Sp. z o.o.”

Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w procesie

rekrutacji na stanowisko Maszynista w Spółce ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Z zastrzeżeniem innych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu

(pkt.1–3) uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym procesie rekrutacji.

Zgłoszenie na stanowisko powinno zawierać:


