Grup Feroviar Român (GFR) și-a
actualizat oferta de pe CFiR cu anunțuri
de angajare, cursuri de calificare și,
pentru ingineri, programe de stagii
pentru definitivare
17 decembrie 2020
Grup Feroviar Român (GFR),
entitatea fanion a GRAMPET
GROUP, cel mai mare holding
feroviar privat din Uniunea
Europeană, și-a actualizat oferta
de
pe CFiR cu
anunțuri
de
angajare, cursuri de calificare și,
pentru absolvenți/masteranzi ai
UPB, în mod special specializare TTL, MRCF, programe de stagii pentru
definitivare pe post de inginer.
Anunțurile de angajare publicate sunt pentru următoarele posturi: Șef Manevră, Șef de
Tren, Manevrant Vagoane, Mecanic de Locomotivă, Revizor Tehnic Vagoane –
posturi disponibile în toate punctele de lucru ale companiei -, precum și Electrician –
Activitate Locomotive, Lăcătuș Montator Agregate Energetice și de Transport
(IMAET) – Activitate Locomotive și Lăcătuș Montator Agregate Energetice și de
Transport (IMAET) – Activitate Vagoane – în Brazi, jud. Prahova.
Pentru posturile de electrician și lăcătuș se va acorda o atenție deosebită și
candidaților care nu sunt calificați, dar au la bază o școală cu profil electric sau
mecanic.
Creează-ți un cv online, cu care să aplici direct la orice job
În oferta pentru cei care își doresc să își înceapă o carieră în domeniul feroviar se
regăsesc anunțuri care se adresează absolvenților/masteranzilor UPB, în mod special
specializare TTL, MRCF, constând în programe de stagii pentru definitivare pe post
de inginer, dar și cursuri de calificare pentru funcțiile: Mecanic de
Locomotivă și Mecanic de Locomotivă Femei, Șef de Tren, Șef Manevră, Manevrant
Vagoane și Magaziner.
Grup Feroviar Român (GFR) oferă seriozitate, pachet salarial (inclusiv tichete de
masă), prime și alte beneficii conform dispozitiilor la nivel de societate.
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o

Program de stagiu cu definitivare Inginer TTL/MRCF

Esti absolvent/masterand al UPB, in mod special specializare TTL, MRCF?
Daca ești dornic să începi o carieră în domeniul feroviar, te așteptăm la un interviu.
Îți oferim șansa de a activa într-un domeniu dinamic, oferindu-ți sprijin în asimilarea cunoștintelor de
specialitate și a excela, alături de noi, într-o carieră de viitor pe piața muncii (la nivel național și
internațional).
APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs Calificare – MECANIC LOCOMOTIVA FEMEI

Condiții înscriere:
▪
▪
▪

domiciliu: Ploiești, București sau zone limitrofe;
studii: absolvent 12 clase;
apt din punct de vedere medical și psihologic.

Pentru dosarul de înscriere sunt necesare următoarele documente:
▪
▪
▪
▪

cerere de înscriere (cu menționarea unui număr de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii (studii medii);
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs calificare – MAGAZINER

CONDIȚII ÎNSCRIERE:
▪
▪

studii: absolvent învățământ general obligatoriu/ liceal;
apt din punct de vedere medical și psihologic pentru funcția pentru care se organizează
cursul de calificare.

PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
▪
▪
▪
▪

cerere de înscriere (cu menționarea unui număr de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii + foaia matricolă a ultimei forme de învățământ absolvite;
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs calificare – MANEVRANT VAGOANE

CONDIȚII ÎNSCRIERE:
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▪
▪

studii: absolvent învățământ general obligatoriu/ liceal;
apt din punct de vedere medical și psihologic pentru funcția pentru care se organizează
cursul de calificare.

PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
▪
▪
▪
▪

cerere de înscriere (cu menționarea unui număr de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii + foaia matricolă a ultimei forme de învățământ absolvite;
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs calificare – SEF MANEVRA

CONDIȚII ÎNSCRIERE:
▪
▪

studii: absolvent învățămant general obligatoriu/ liceal;
apt din punct de vedere medical și psihologic pentru funcția pentru care se organizează
cursul de calificare.

PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
▪
▪
▪
▪

cerere de Înscriere (cu mentțonarea unui număr de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii + foaia matricolă a ultimei forme de învățămant absolvite;
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs calificare – SEF TREN

CONDITII INSCRIERE:
▪
▪

studii: absolvent învățămant general obligatoriu/ liceal;
apt din punct de vedere medical și psihologic pentru funcția pentru care se organizează
cursul de calificare.

PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
▪
▪
▪
▪

cerere de înscriere (cu menționarea unui numaă de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii + foaia matricolă a ultimei forme de învățământ absolvite;
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Curs calificare – MECANIC LOCOMOTIVA
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CONDIȚII ÎNSCRIERE:
▪
▪

studii: absolvent învățământ general obligatoriu/ liceal;
apt din punct de vedere medical sș psihologic pentru funcția pentru care se organizează
cursul de calificare.

PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
▪
▪
▪
▪

cerere de înscriere (cu menționarea unui număr de telefon valabil);
copie act de identitate;
copie act studii + foaia matricolă a ultimei forme de învățământ absolvite;
copie certificat de naștere.

APLICĂ LA ANUNȚ
o

LACATUS MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT (lmaet) – ACTIVITATE
VAGOANE

CERINȚE CANDIDAT:
▪ Școala profesională/liceu în domeniul reparațiilor de material rulant cale ferată
▪ Experiență în activitate de revizii și reparații diverse tipuri de vagoane
Vom acorda o atenție deosebită și candidaților care nu sunt calificați, dar au la bază o școală cu
profil electric sau mecanic.
APLICĂ LA ANUNȚ
o

ELECTRICIAN – ACTIVITATE LOCOMOTIVE

CERINȚE CANDIDAT:
Școala profesională sau tehnică în domeniu;
Calificare electrician întreținere și reparații locomotive;
Experiență în activitatea de revizii și reparații la instalația de siguranță și vigilență, autostop,
revizii la instalația de forță și servicii auxiliare a locomotivelor electrice de 5100KW, 3400KW.
Vom acorda o atenție deosebită și candidaților care nu sunt calificați, dar au la bază o școală cu
profil electric sau mecanic.
▪
▪
▪

APLICĂ LA ANUNȚ
o

LACATUS MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT (lmaet) – ACTIVITATE
LOCOMOTIVE

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪

Școala profesionala/liceu iî domeniul reparatților de material rulant cale ferata;
Experiență în activitate de revizii și reparaț0ii la motoarele Diesel, revizii parte mecanică
locomotive Diesel și electrice.
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Se va acorda o atenție deosebită și candidaților care nu sunt calificați, dar au la baza o școală cu
profil electric sau mecanic.
APLICĂ LA ANUNȚ
o

REVIZOR TEHNIC VAGOANE (RTV)

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪
▪
▪

Curs calificare de RTV în cadrul CENAFER (certificat de absolvire)
Autorizații pentru exercitarea funcției
Aviz medical și psihologic pentru exercitarea acestei meserii (conform dispozițiilor legale în
vigoare)
Experiență în activitate de revizii tehnice și reparații alediverselor tipuri de vagoane

APLICĂ LA ANUNȚ
o

MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
Autorizații de exercitare a funcției valabile (conducere în sistem simplificat/conducere în
echipă completă/conducere directă trenuri marfă)
Permise de conducere pentru locomotive tip LDH/LDE/LEA
Permis european de mecanic locomotivă
Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
Apt medical și psihologic (conform dispozițiilor legale în vigoare)

APLICĂ LA ANUNȚ
o

MANEVRANT DE VAGOANE

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪
▪
▪

Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
Autorizații de exercitare a funcției valabile
Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
Apt medical și psihologic (conform dispozițiilor legale în vigoare)

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Șef Tren

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪
▪

Certificat de calificare profesionala și de competențe generale – valabile
Autorizatii de exercitare a funcției valabile (conducere în sistem simplificat și proba franelor)
Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
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▪

Apt medical și psihologic (conform dispozițiilor legale în vigoare)

APLICĂ LA ANUNȚ
o

Șef Manevră

CERINȚE CANDIDAT:
▪
▪
▪
▪

Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
Autorizatii de exercitare a funcției valabile
Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
Apt medical și psihologic (conform dispozițiilor legale în vigoare)

APLICĂ LA ANUNȚ

VEZI ȘI: Pașii de urmat pentru a-ți crește șansele de a fi
chemat la un interviu
GRUP FEROVIAR ROMAN (GFR) este entitatea fanion a
GRAMPET GROUP, cel mai mare holding feroviar privat din
Uniunea Europeană.
GRAMPET GROUP este format din 18 companii grupate pe
domenii de activitate astfel: operatori de transport feroviar de
marfă, logistică, construcţie, reparaţii și mentenanţă material rulant
și servicii IT.
GFR este o companie cu capital românesc 100% privat, care a devenit unul dintre
principalii jucători de pe piaţa concurenţială de transport feroviar de marfă din România
și lider naţional al transporturilor feroviare de produse petroliere.
Cu o experienţă în domeniul transporturilor de peste 18 ani, GFR și-a început activitatea
în anul 2001 ca operator de manevră, în 2002 a debutat ca furnizor de transport feroviar,
în anul 2006 a efectuat primul transport internaţional și începand din 2010 opererează
prin toate frontierele de stat ale României.
GFR este membră a tuturor organizaţiilor internaţionale reprezentative și are acorduri de
colaborare atât cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo, ZK,
RCH, HZ Cargo, ZBIH) cât și cu operatorii feroviari privaţi din Bulgaria, Ungaria, Slovacia,
Cehia, Polonia, Austria și Germania.

Sursa: Club Feroviar
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