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Grupa Metrans jest od ponad 20 lat niezawodnym partnerem dla armatorów i spedytorów w dziedzinie całościowych
usług intermodalnych. Posiada własne terminale, lokomotywy, wagony oraz własną licencję na wykonywanie
transportów kolejowych w kilku europejskich krajach. Poza tym współpracuje z niezawodnymi partnerami w obszarze
trakcji kolejowej oraz odwozów i przewozów ciężarówkami. Tym samym oferuje swoim klientom niezawodne
rozwiązania w transporcie kontenerów typu port-dostawa do drzwi dostosowane do potrzeb rynku. Nasze połączenia
typu shuttle łączą porty w Hamburgu, Bremerhaven, Rotterdamie, Duisburgu, Koprze, Trieście i Rijece z ośrodkami
gospodarczymi w Czechach i na Słowacji, a także na Węgrzech, Austrii, w Szwajcarii i w Niemczech.

W związku z rozszerzeniem działalności transportowej poszukujemy

MASZYNISTÓW POJAZDÓW TRAKCYJNYCH W KATEGORII B3
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
PRZEDE WSZYSTKIM DO TRANSPORTÓW DO POLSKI
(MĘSKICH/ŻEŃSKICH)
Zadania:



samodzielne prowadzenie lokomotyw wszystkich typów oraz pociągów towarowych w sieci liniowej Metransu
(po Polsce i po Niemczech)
samodzielne przygotowywanie i przeprowadzanie manewrów zarówno na terenie portu jak i na trasie liniowej

Wymagane kwalifikacje:







wykształcenie w zakresie kolejowym: egzamin lub licencja i świadectwo maszynisty
świadectwo o pełnej zdolności do wykonywania zawodu w kolejnictwie: fizycznej i psychicznej
doświadczenie mile widziane, początkującym oferujemy szanse na podniesienie kwalifikacji
dobra znajomość języka niemieckiego (przynajmniej na poziomie językowym zaawansowanym B2)
zdolność do myślenia i działania w kategoriach bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, wysoka niezawodność i
elastyczność
duża odporność i wytrzymałość oraz zdolność zachowania orientacji w sytuacjach wymagających pośpiechu

Oferujemy:




interesujące zadanie w rozwijającym się przedsiębiorstwie ze zmotywowanymi kolegami
warunki pracy zgodne z dzisiejszymi wymaganiami oraz perspektywę długiej współpracy
porządne wynagrodzenie, dodatki oraz dodatkowe usługi socjalne

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani pracą dla jednego z liderów tej branży w ciekawym różnorodnym środowisku
prosimy o złożenie podania o pracę. Prosimy o uwzględnienie wymagań płacowych oraz możliwej daty
najwcześniejszego podjęcia pracy. Prosimy również o przesłanie kopii świadectw i licencji. Podania przyjmujemy pod
adresem:
METRANS Rail (Deutschland) GmbH,
Osoba kontaktowa: Frau Melina Will, Köhlfleetdamm 5, 21129 Hamburg
Tel.: +49 40 300 93 49 – 603, E-Mail: jobs@metransrail.eu

