Koordinátor/-ka PPS Břeclav
Rail Cargo Group: nákladní divize Rakouských spolkových drah (ÖBB)
Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 8 700 zaměstnanců k předním logistickým
společnostem v oblasti železniční nákladní dopravy v Evropě. Skupina se základnou na domácích trzích Rakouska
a Maďarska nabízí bezpečné a spolehlivé přepravy na ekologicky šetrné železnici, která spojuje evropské aglomerace
a přístavy s rozvíjejícími se obchodními a průmyslovými regiony, a to nejen v Evropě, ale i v Rusku, Turecku či Číně.
Pro společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. se sídlem v Praze hledáme novou kolegyni či kolegu na
pozici Koordinátor/-ka PPS Břeclav.

Vaše budoucí role
Vaší pracovní náplní bude koordinace každodenních provozních činností v pohraniční přechodové stanici (PPS) Břeclav.
Budete zajišťovat mimo jiné následující činnosti:







komunikace s provozovatelem infrastruktury, dispečerským aparátem a vlakovým personálem;
koordinace využití dostupných zdrojů (obsazování staničních kolejí, zajištění dostupnosti lokomotiv apod.);
administrativní zabezpečení činností souvisejících s nutným posunem vlaků;
kontrola, příp. doplňování údajů v provozní a vlakové dokumentaci;
zadávání dat sestavy vlaků do provozních IT-systémů smluvních dopravců a provozovatelů infrastruktury, evidence
definovaných výkonových dat;
ohlašování mimořádných událostí ve smyslu § 49 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Váš profil








středoškolské vzdělání s maturitou;
praxe v oboru železniční dopravy (min. 2 roky) NUTNÁ, znalost místního prostředí VÝHODOU;
komunikační dovednosti a aktivní znalost německého jazyka slovem i písmem – budete na každodenní bázi
komunikovat se smluvními partnery zaměstnavatele v České republice a v Rakousku (e-mailem, telefonicky);
dobrá uživatelská znalost práce s PC, ochota učit se novým technologiím a aplikacím;
odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita, schopnost aktivně jednat i v nenadálých situacích;
logické uvažování, schopnost domyslet možné následky vlastního či cizího jednání;
zodpovědnost – nejen vůči zaměstnavateli a jeho smluvním partnerům, ale i vůči kolegům na pracovišti či centrále.

Nabízíme





zajímavé zaměstnání ve stabilní společnosti se silným nadnárodním zázemím (skupina Rail Cargo Group patří
do portfolia koncernu Rakouských spolkových drah – ÖBB);
směnný provoz v nepřetržitém režimu – pracovní doba 37,5 hod. týdně, délka směny 12,5 hodiny;
pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou;
nadprůměrné mzdové ohodnocení a atraktivní balíček benefitů (5 týdnů dovolené, roční IN Karta 50, stravenky,
ozdravné pobyty, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na sportovní aktivity formou sportovních poukázek
nebo karty MultiSport, příspěvek na léčiva v zimním období aj.).

Pro více informací je Vám k dispozici
Mgr. Joanna Szaniawska
+420 607 038 908
joanna.szaniawska@railcargo.com

