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Specialista provozní technologie a plánování 

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. obsazuje nově vytvořenou pozici Specialisty provozní 

technologie a plánování. 

Vaše budoucí role 
▪ příprava podkladů a spolupráce při sestavování GVD – podání žádostí do ročního JŘ a jejich harmonizace 

s ostatními subjekty; 

▪ účast na mezinárodních jednáních (prezenčně nebo online) k přípravě jízdních řádů nákladních vlaků v rámci 

evropského sdružení železničních infrastruktur RNE a železničních dopravců FTE; 

▪ práce v IS RNE PCS (Path Coordination System), definovanými IS manažera infrastruktury a IS skupiny RCG; 

▪ zpracovávání koncepčních dokumentů a dopravně organizačních opatření; 

▪ agenda dlouhodobých mimořádností a výlukových plánů; 

▪ spolupráce při organizaci přeprav mimořádných zásilek; 

▪ stanovení a vyhodnocování technologických postupů pro efektivní a ekonomické zajištění provozu; 

▪ kontrolní činnost, vedení a vyhodnocování definovaných výkonových ukazatelů KPI. 

Váš profil 
▪ úplné střední vzdělání s maturitou (nejlépe dopravního zaměření) nebo vysokoškolské vzdělání; 

▪ pokročilé znalosti v oblasti technologie a řízení železniční dopravy; 

▪ základní povědomí o předpisech a právních normách vztahujících se k železniční dopravě; 

▪ znalost angličtiny na úrovni umožňující aktivní pracovní komunikaci slovem a písmem; znalost dalšího cizího 

jazyka výhodou; 

▪ velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint); 

▪ proaktivní přístup a ochota se dále vzdělávat; 

▪ výhodou ŘP skupiny B (aktivní řidič). 

Nabízíme 
▪ práci na plný úvazek s flexibilním rozvržením pracovní doby (fixní jádro 09-14:00 hod.) a možností práce 

z domova v dohodnutém rozsahu; 

▪ zajímavé zaměstnání v stabilní společnosti se silným nadnárodním zázemím s perspektivou kariérního růstu; 

▪ odpovídající mzdové ohodnocení a atraktivní balíček benefitů (mj. 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, 

stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na sportovní nebo volnočasové aktivity, prostor a nástroje 

k vlastnímu rozvoji a vzdělávání – příspěvek na jazykovou výuku, přístup k vzdělávací platformě Seduo.cz); 

▪ pracovní smlouvu na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Pro více informací je Vám k dispozici 

Mgr. Joanna Szaniawska 

joanna.szaniawska@railcargo.com 

http://www.railcargo.com/
http://blog.railcargo.com/en
http://tv.oebb.at/en/?playlist=rail%20cargo

