
Manewrowy

Numer ref.: 04/18  Miejsce pracy: Trzebinia Ważne do: 31-05-2018

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę

będąc odpowiedzialnym za:

• wykonywanie prac manewrowych w obrębie bocznicy kolejowej

• rozprzęganie i sprzęganie taboru

• prawidłowe podawanie sygnałów manewrowych

• dokonywanie oględzin zewnętrznych rozjazdów i wagonów

• przestawianie zwrotnic i wykolejnic przewidzianych do obsługi przez manewrowych 

• bezpieczeństwo własne i innych oraz powierzonego taboru i ładunku w czasie manewrów

• wykonywanie prac związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

• 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

• kwalifikacje na stanowisku – manewrowy

• doświadczenie zawodowe w transporcie kolejowym na stanowisku manewrowego 

• minimum wykształcenie zawodowe o profilu technicznym

• znajomość zasad wykonywania pracy manewrowej

• dokładność w wykonywaniu obowiązków

• umiejętność pracy w zespole

• gotowość do pracy 2-zmianowej

• zaangażowanie w pracy

• mile widziane uprawnienia: rewidenta taboru kolejowego

Pracując u nas możesz liczyć na:

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

APLIKUJ

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. Nr 922
z późn. zm.)”.
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu
rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
poprawiania. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi
kandydatami.

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 : Manewrowy- Trzebinia

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.


