
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

Maszynista pojazdów trakcyjnych

Miejsce pracy: Trasy obsługiwane przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
Ważne do: odwołania

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiadała między innymi za: 

• obsługę lokomotywy spalinowej i elektrycznej lub tylko elektrycznej

• prowadzenie prac manewrowych

• prowadzenie pociągów na terenie Polski

• prowadzenie wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej

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. z 2016 r., poz. 922 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:

• minimum 3–letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku maszynisty spalinowych i elektrycznych lub tylko  elektrycznych 
pojazdów trakcyjnych

• świadectwa 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.) 

• spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do wykonywania zawodu

• znajomości technologii pracy na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym

• praktyki w prowadzeniu pociągów po torach PKP PLK

• pełnej dyspozycyjności,  pracy w  ruchu ciągłym

• dokładności i skrupulatności w  wykonywaniu obowiązków

• umiejętności utrzymywania efektywnych relacji z innymi

• systematyczności i sumienności w realizacji powierzonych zadań

• mile widziane uprawnienia: rewidenta taboru, manewrowego lub ustawiacza

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


