Dispečer železniční nákladní dopravy
Rail Cargo Group: nákladní divize Rakouských spolkových drah (ÖBB)
Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 6 000 zaměstnanci v 15 zemích k předním
logistickým společnostem v oblasti železniční nákladní dopravy v Evropě. Společně se silnými obchodními partnery
skupina Rail Cargo Group nabízí komplexní end-to-end logistická řešení nejen v Evropě, ale i v daleké Asii.
Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Dispečer.

Jaká bude Tvoje budoucí role
▪
▪
▪
▪
▪
▪

řízení provozu nákladních vlaků;
funkce vedoucího směny (přidělování pracovních úkolů a koordinace provozního personálu);
komunikace se Správou železnic a našimi partnery v tuzemsku a v zahraničí;
vedení provozní dokumentace a evidence výkonových dat;
každodenní práce s PC a různými provozními systémy;
ohlašování mimořádných události.

Co Ti můžeme nabídnout
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

po zapracování hrubá měsíční mzda v rozpětí 42–50.000,- Kč + příplatky;
5 týdnů dovolené a kondiční ozdravné pobyty – záleží nám na tom, abys jednou za čas nabil/-a baterky
a načerpal/-a ztracenou energii;
příspěvek na dopravu – můžeš jej použít na nákup ročního kuponu na MHD či aplikaci IN-50 od Českých drah;
příspěvek na sportovní nebo volnočasové aktivity – buď formou nabité volnočasové peněženky nebo
částečně dotované karty MultiSport;
příspěvek na penzijko – protože myslet na budoucnost se vyplatí už nyní;
stravenky, díky kterým si měsíčně přilepšíš o nějakých 1.700,- Kč;
prostor a nástroje k vlastnímu rozvoji a vzdělávání (přístup k platformě Seduo, příspěvek na jazykovou výuku);
práce v nepřetržitém provozu (37,5 hod. týdně), délka směny 12,5 hod.;
pracoviště na Praze 3, kousek od Parukářky a Vítkova;
občasné návštěvy psích parťáků na pracovišti.

Co od Tebe očekáváme
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

odolnost vůči stresu;
pokročilý multitasking (i když někdy dvě ruce nestačí);
znalost češtiny nebo slovenštiny a schopnost se dorozumět se zahraničními kolegy a partnery (anglicky nebo
německy);
komunikační dovedností (asertivita, zvládání obtížných situací);
velmi dobrou uživatelskou znalost práce s PC;
proaktivní přístup;
schopnost dělat samostatná rozhodnutí a myslet 2 kroky dopředu;
úplné střední vzdělání s maturitou (odborné nebo všeobecné).

Zajímá Tě tato pozice? Pošli nám životopis a my se s Tebou spojíme a domluvíme se na dalším postupu.
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