Vest Trans Rail a publicat 5 anunțuri de angajare
pe CFiR
29 decembrie 2020
Vest Trans Rail, operator de
transport feroviar cu capital
privat 100% românesc, a
publicat 5 anunțuri de angajare
pe CFiR, pentru posturile:
Mecanic Ajutor de Locomotivă,
Mecanic
de
Locomotivă,
Revizor Tehnic de Vagoane,
Dispecer Circulație și Șef tren.
Vest Trans Rail este în căutare de oameni dornici să profeseze și oferă suportul
educațional necesar pentru promovarea lor internă.
Compania aplică un sistem de management integrat al calității, mediului și al siguranței
și sănătății în muncă având multiple certificări de standarde internațional și europene
(ISO9001, 14001, OHSAS 18001 etc.). Ceea ce înseamnă că personalul din
departamentele administrative își face treaba ca-la-carte pentru că toți angajații să își
poată desfășura activitatea în siguranță.
Pentru companie personalul de drum este nucleul companiei, de aceea oferă
salariu motivant, condiții bune de lucru, asigurare medicală, posibilități de
promovare, un mediu de lucru stabil și apropiat de salariați.

Vest Trans Rail a publicat 5
anunțuri de angajare pe CFiR
Dispecer Circulație
Se cauta persoane dinamice, cu
experienta
in
activitatea
de
programare si urmarire a circulatiei
trenurilor.
Sarcinile principale ale postului se
refera la programarea si urmarirea trenurilor, relatia cu BCCTF si Regulatoarele
regionale, utilizarea programelor software Atlas, Infofer, etc
Aplicantii trebuie sa fi lucrat in dispecerate de circulatie, regulatoare de circulatie, etc.

Programul de lucru – tura 12/24/48
Locația/zona Ploiesti
APLICĂ LA ANUNȚ

Revizor Tehnic de Vagoane
Cerințe minime:
▪
▪

Studii: Scoala profesionala, liceu industrial de specialitate
Autorizatii: conform reglementărilor specifice în domeniu, în vigoare

Locația/zona: Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Simeria, Targu-Jiu, Petrosani, Alesd, Turda,
Roman, Bacau
APLICĂ LA ANUNȚ

Mecanic de Locomotivă
Cerințe minime:
▪
▪

Studii: Scoala profesionala, liceu industrial de specialitate
Autorizatii: conform reglementărilor specifice în domeniu, în vigoare

Locația/zona: Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Arad, Simeria, Constanta
APLICĂ LA ANUNȚ

Mecanic Ajutor de Locomotivă
Cerințe minime:
▪
▪
▪

scoala de mecanici de locomotiva;
autorizare in functia de mecanic ajutor;
autorizatie pentru proba franei

Locația/zona: Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Arad, Simeria, Constanta
APLICĂ LA ANUNȚ

Șef tren
Cerințe minime:
▪

Studii: Scoala profesionala, liceu industrial de specialitate

▪

Autorizatii: conform reglementărilor specifice în domeniu, în vigoare

Locația/zona: Craiova, Piatra Olt, Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Arad, Simeria, Turda,
Constanta

Vest Trans Rail este un operator de transport feroviar cu capital privat 100% românesc.
Compania este prezentă pe piața transportului feroviar din anul 2010 și urmează o
traiectorie ascendentă încă de atunci, crescând an de an. Transporturile efectuate
acoperă întreg teritoriul României și sunt diversificate, având clienți companii
multinaționale și românești.

Transporturile internationale sunt efectuate in conditii optime, datorita colaborarii cu
operatorii feroviari din toata Europa si avand la baza conventii de predare-primire pentru
transporturi in statiile feroviare de frontiera, conventii incheiate de Vest Trans Rail cu
operatori din Ungaria, Bulgaria si Serbia.
Ne deosebim de ceilalți operatori privați prin agilitatea de care dăm dovadă în organizare
– de la ofertarea clienților până la realizarea efectivă a transportului.

Sursa: Club Feroviar

