
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. Nasza działalność obejmuje krajowy i międzynarodowy transport towarów koleją, 

serwis i naprawę taboru kolejowego, dzierżawę wagonów, oraz obsługę bocznic kolejowych. Największą wartością są dla nas ludzie. Dzięki ich 

potencjałowi budujemy kapitał firmy i wciąż się rozwijamy.  Zatrudniamy najlepszych specjalistów i poszukujemy najlepszych do współpracy.  

Wiemy, że jesteśmy na właściwym torze aby tworzyć kolej najwyższej jakości.  

Zapewniając nowoczesne i bezpieczne usługi w branży kolejowej napędzamy przyszłość. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko 

Dyrektor ds. Technicznych 

Miejsce pracy: Płock 
Ważne do: 24-08-2017 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi za:  

• zapewnienie optymalnej sprawności zaplecza technicznego Spółki (tabor, bocznice kolejowe), w tym:  

      - działanie w celu obniżenia  jednostkowych kosztów działalności infrastruktury technicznej Spółki 

      - nadzór nad utrzymaniem właściwego poziomu technicznego i odpowiedniej dokumentacji infrastruktury 

      - nadzór nad gospodarką taborową (w tym nad gospodarką remontową i dostosowaniem taboru do wymagań technicznych 
        i potrzeb klientów)  

• nadzór nad funkcjonowaniem systemów związanych z utrzymaniem technicznym taboru kolejowego w tym VPI, MMS,  
wraz z zapewnieniem ważności certyfikatów tych systemów 

• zarządzanie zespołami menedżerskimi 

• optymalizację wykorzystania  posiadanych zasobów i potencjału pracowniczego i technicznego 

• współpracę z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi (UTK, TDT, ERC Austria, VPI Hamburg Niemcy) 

• sporządzanie raportów, sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne 

• nadzorowanie budżetu i optymalizację comiesięcznych wydatków 

• przygotowywanie zestawień i analiz dla Zarządu Spółki  

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji”. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm., dalej „Ustawa”) 
informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych w procesie rekrutacji lub przesłanych poza tym 
procesem, jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. (ul. Chemików 7, 09-411 Płock). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i nie będą 
udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. 
zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.  
 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia  wyższego: preferowane kierunki to studia  związane z transportem kolejowym, logistyką 

• co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami  

• praktycznej znajomości zagadnień związanych z organizacją utrzymania i zarządzaniem taborem kolejowym oraz infrastrukturą  
(w tym kolejową) 

• nastawienia na rozwój biznesu 

• umiejętności zarządzania zmianą/procesami 

• umiejętności pracy i podejmowania decyzji,  w tym pod presją czasu 

• zdolności organizacyjnych, komunikacyjnych, umiejętności współpracy w ramach Grupy Kapitałowej 

• prawa jazdy kat. B 

• mile widziana znajomość języka niemieckiego/angielskiego 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz listu motywacyjnego) 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 


