
 

 

 

 

 
 

DYSPOZYTOR TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Z UPRAWNIENIAMI MASZYNISTY 

  

 

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

przewoźnik kolejowy świadczący usługi 

towarowych przewozów w Polsce oraz w ruchu 

transgranicznym z Niemcami, w związku rozwojem 

przedsiębiorstwa poszukuje pracownika 

wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

na stanowisku: 

 

DYSPOZYTOR TRANSPORTU KOLEJOWEGO 

Z UPRAWNIENIAMI MASZYNISTY 
 

Nr referencyjny: RTP/02/2018/OP/3 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa 

Liczba etatów: 1 

Data zamieszczenia: 27-02-2017 

 

DO TWOICH OGÓLNYCH OBOWIĄZKÓW BĘDĄ NALEŻEĆ: 

 przygotowanie harmonogramów realizacji usług oraz planowanie zasobów technicznych 

i ludzkich 

 tworzenie harmonogramów pracy maszynistów, z uwzględnieniem dopuszczalnego 

czasu pracy oraz terminów niezbędnych szkoleń 

 koordynowanie i nadzorowanie pracy maszynistów w zakresie wykonywanych zleceń, 

zapewniające bezpieczeństwo ruchu kolejowego 

 reagowanie na pojawiające się problemy i sytuacje nadzwyczajne oraz ich 

rozwiązywanie przy współpracy z innymi działami 

 zamawianie indywidulanych rozkładów jazdy w systemie ISZP 

 aktywne uczestnictwo w doskonaleniu procesów i systemu zarządzania 

bezpieczeństwem firmy 

WYMAGAMY: 



 doświadczenia i znajomość regulacji prawnych i branżowych niezbędnych do 

wykonywania pracy na powierzonym stanowisku (takich jak w przypadku pracy 

maszynisty), w szczególności zagadnień: 

 pracy drużyn trakcyjnych 

 procesów związanych z pracą liniową i manewrową 

 umiejętność obsługi urządzeń informatycznych niezbędnych do wykonywania pracy 

 znajomości języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację 

lub chęć do nauki 

 zaangażowanie w realizację powierzonych zadań 

W ZAMIAN OFERUJEMY CI: 

 stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę 

 atrakcyjny system wynagradzania 

 możliwość doskonalenia rozwoju zawodowego oraz różnorodne wyzwania w trakcie 

pracy 

 duży wpływ na organizację pracy 

 pozytywną atmosferę  

 szkolenia podnoszące poziom wiedzy 

 jeśli chcesz, możliwość wykonywania okazjonalnie pracy maszynisty (kierowanie na 

wszelkie niezbędne szkolenia) 

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. 
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