
Młodszy Dyspozytor ds. Przewozów 

Numer ref.: 25/19  Miejsce pracy: Płock  Ważne do: 25.08.2019 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• uruchamianie pociągów z właściwymi Ekspozyturami Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP 

PLK SA 

• koordynowanie prac drużyn trakcyjnych i pojazdów trakcyjnych do realizacji bieżących zadań 

przewozowych 

• monitorowanie realizacji uruchomionych pociągów na torach PKP PLK SA 

• uzgadnianie z dyspozytorami zmian relacji pociągów, realizacji przejazdu inną trasą oraz 

pojawiających się innych zakłóceń w normalnym ruchu pociągów 

• podejmowanie decyzji o podmianie pojazdów trakcyjnych oraz o wymianie drużyny trakcyjnej  

w razie takiej konieczności  

• rejestrowanie wyłączeń lokomotyw  

• raportowanie z realizacji przewozów dobowych oraz przyczyn opóźnień 

• współpracę z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi 

• 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 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

• wykształcenie min. średnie: preferowane kierunki to logistyka, spedycja, transport 

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane 

• znajomość pakietu MS Office w stopniu podstawowym 

• dokładność i skrupulatność w działaniu 

• samodzielność oraz dobra organizacja pracy 

• dyspozycyjność (gotowość do pracy zmianowej w systemie równoważnym)  

• mile widziana znajomość języka angielskiego  

• prawo jazdy kat. B 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

APLIKUJ 

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 poniżej** 

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:  

ORLEN KolTrans S.A. 

ul. Chemików 7 

09 – 411 Płock 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 

rekrutacja.koltrans@orlen.pl 

wpisując w temacie wiadomości: Młodszy Dyspozytor ds. Przewozów 

  

Zgłoszenie na stanowisko powinno zawierać: 

* Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy  

 

Administrator Danych  

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą  

w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „my”’ „ORLEN KolTrans S.A.”). Kontaktowy numer telefonu do Administratora Danych: 

(24) 256 64 44. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób:  

- poprzez e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl, 

- listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.  

 

Ochrona danych osobowych 

W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: 

daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

 

Cel i podstawy przetwarzania 

W przypadku rekrutacji na pracownika, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach 

prawa pracy, natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Państwa w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która 

może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.  

 

Podstawą prawną przetwarzania danych będą: 

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)  

art. 221 § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)  

 

Odbiorcy danych  

Odbiorcą Państwa danych będzie ORLEN KolTrans S.A. 

 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, 

jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4)      prawo do usunięcia danych osobowych; 

5)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

   00 - 193 Warszawa) 

 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w 

postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

**ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: CV i liście 

motywacyjnym przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia obecnego procesu rekrutacji na stanowisko: Młodszy 

Dyspozytor ds. Przewozów w ORLEN KolTrans S.A. 

 

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN KolTrans S.A.  

ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl.  

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pan/Pani zgody przed jej 

wycofaniem. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. 

2. ORLEN KolTrans S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
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