Strojvedoucí
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.
Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. se za 10 let své působnosti vypracoval na pozici 4. největšího
nákladního železničního dopravce v ČR. Tento úspěch by nebyl možný bez schopností, zkušeností a nasazení
našich zaměstnanců. Nasměruj svoji kariéru na správnou kolej a přidej se k nám!

Jaká je Tvoje budoucí role
▪
▪
▪
▪

řízení nákladních vlaků po celostátních a regionálních tratích v ČR;
kombinace místních (Bohumín, Ostrava a okolí + PPS Zebrzydowice a Chałupki) a traťových výkonů;
provádění posunu a posun během kropení souprav;
pravidelná komunikace s ostatními provozními kolegy, zaměstnanci SŽ, případně jinými subjekty.

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

odpovídající mzdové ohodnocení – základní hrubá měsíční mzda 40.480,- Kč + pohyblivá složka max.
18 % + příplatky;
5 týdnů dovolené a kondiční ozdravné pobyty (poprvé již po 3 letech od nástupu) – záleží nám na tom,
abys jednou za čas nabil/-a baterky a načerpal/-a ztracenou energii;
aplikaci IN100 ČD, kterou můžeš používat i pro soukromé účely;
příspěvek na sportovní nebo volnočasové aktivity – formou nabité volnočasové peněženky nebo
částečně dotované karty MultiSport;
příspěvek na penzijko – protože myslet na budoucnost se vyplatí už nyní;
stravenky (pokud ti během směny nevznikne nárok na tuzemské nebo zahraniční stravné);
pravidelná dopravní školení a další příležitosti ke vzdělávání (např. přístup k platformě Seduo);
práce v nepřetržitém provozu (37,5 hod. týdně), délka směny 12,25 hod.;
místo výkonu práce: ČR; nástupní místo: Bohumín.

Co od Tebe očekáváme
▪
▪
▪
▪
▪
▪

středoškolské vzdělání s maturitou;
zdravotní způsobilost dle vyhlášky č. 101/1995 Sb.;
odborná způsobilost – licence strojvedoucího;
znalost hnacích vozidel – skupina E a M (výhodou znalost HDV Vectron, Taurus, Herkules a HV typu
CZ LOKO);
časová flexibilita, spolehlivost, samostatnost;
základní uživatelská znalost práce na PC a tabletu (Excel, Outlook).

Pro více informací je Vám k dispozici
Adam Bartoň, vedoucí úseku lokomotivní služby
adam.barton@railcargo.com
railcargo.com
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