
 

 

 

 

 

 

MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 
 

 

 

RAIL TIME POLSKA Sp. z o.o., licencjonowany 

przewoźnik kolejowy świadczący usługi 

towarowych przewozów w Polsce oraz w ruchu 

transgranicznym z Niemcami, w związku z nową 

koncepcją rozwoju przedsiębiorstwa zaprasza do 

kandydowania na stanowisko: 

 

MASZYNISTA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 
 

Nr referencyjny: RTP/02/2018/OP/1 

Miejsce wykonywania pracy: woj. lubuskie, woj. zachodniopomorskie, woj. wielkopolskie 

Liczba etatów: minimum 5 

Data zamieszczenia: 27-02-2017 

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 obsługa pojazdów trakcyjnych i prowadzenie pociągów towarowych po sieci PKP PLK i 

innych zarządców infrastruktury na terenie całego kraju oraz wykonywanie prac 

manewrowych na bocznicach – na rzecz firmy i innych kooperantów 

 dbanie o bezpieczeństwo ruchu kolejowego i powierzony majątek, w tym sprawowanie 

opieki nad stanem technicznym i wyposażeniem pojazdów trakcyjnych 

 prowadzenie dokumentacji związanej z pracą maszynisty 

 współpraca z kooperantami oraz pracownikami innych działów 

WYMAGANIA:   

 świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty trakcji 

spalinowej i/lub trakcji elektrycznej (lub posiadanie licencji i świadectwa 

uzupełniającego) 

 doświadczenie oraz znajomość regulacji prawnych i branżowych niezbędnych do pracy, 

a także stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu 

 doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu pociągów 

 pełna dyspozycyjność 

 gotowość do pracy na terenie całego kraju oraz w równoważnym systemie pracy 



 minimum podstawowa umiejętność obsługi urządzeń mobilnych niezbędnych do 

wykonywania pracy lub chęć do nauki 

 sumienność w realizacji powierzonych zadań oraz umiejętność utrzymywania 

pozytywnych relacji 

 dodatkowymi (niekoniecznymi) atutami będą: 

 uprawnienia rewidenta i/lub ustawiacza i/lub manewrowego 

 znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym podstawową 

komunikację lub gotowość do nauki języka 

 doświadczenie w kierowaniu zespołem 

OFERUJEMY: 

 stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę 

 atrakcyjny system wynagradzania 

 możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego  

 pozytywną atmosferę pracy 

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do przesyłania CV na adres: biuro@railtime-polska.eu. 

W temacie wiadomości proszę powołać się na numer referencyjny. 

 

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć na stronie: www.railtime-polska.eu. 

 

Wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane analizie, zastrzegamy jednak możliwość kontaktu 

z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie 
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych 
oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

mailto:biuro@railtime-polska.eu
http://www.railtime-polska.eu/

