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Unicom Tranzit și-a anunțat participarea la cea de-a IV-a ediție a Târgului de Carieră Feroviară în România
în calitate de Gold Partner. Evenimentul va avea loc în perioada 20-21 aprilie 2021, între orele 10 – 16, în
mediul online.
Unicom Tranzit este un operator feroviar privat și expeditor de marfă care activează în România din anul 1994.
Societatea face parte din grupul de companii Unicom Group.
Oferta cu care compania vine la Târgul de Carieră Feroviară în România, din 20-21 aprilie 2021, este compusă din
13 anunțuri pentru posturi disponibile în punctul de lucru Fetești: Macaragiu pod rulant și automacara; Gestionar
depozit piese de schimb, materiale și combustibili; Vopsitor industrial; Sudor reparații vagoane de marfă; Lăcătuș
mecanic (LMAET) reparații vagoane de marfă; Inginer tehnolog – normator producție; Inspector de calitate; Inginer
coordonator process sudură; Inginer mecanic – prelucrări mecanice; Electrician întreținere și reparații locomotive;
Lăcătuș mecanic reparații locomotive; Technician reparații locomotive; Inginer MR – reparații locomotive.
Compania oferă posibilitatea dezvoltării profesionale, stabilitate și un climat socio-profesional îndreptat spre
performanță, coroborat cu un salariu atractiv dublat de pachete de stimulare a angajatului: bonusuri de performanță,
prime de vacanță, Paște și Crăciun, tichete de masă etc.

Vezi mai multe detalii

OPORTUNITATI DE ANGAJARE

Lăcătuș Mecanic de Întreținere și
Reparații Universale
CONTRAIL MACHINERY S.R.L.

Candidatul ideal trebuie să aibă cunostințe despre:
ajustajele şi toleranţele cu jocuri, strângeri sau
toleranţe pentru dimensiuni libere, în funcţie de
importanţa fiecărui organ, la produsele pe care le
execută;
caracteristicile generale ale tehnologiei […]

Prelucrător prin Așchiere –
Strungar
CONTRAIL MACHINERY S.R.L.

CONTRAIL MACHINERY S.R.L. , companie specializată
în activități de proiectare, fabricare și service pentru mașini
de sudat șină de cale ferată, angajăm Prelucrător prin
Așchiere – Strungar.
Descrierea postului
Producerea de piese si repere prin frezare, strunjire,
mortezare; […]

Mecanic de locomotivă (de drum)
DB Cargo Romania

DB Cargo Romania isi mareste echipa! Esti mecanic de
locomotivă (de drum) cu experienta si iti doresti o
schimbare? Vrei sa lucrezi pentru compania nr.1 in
Europa?

STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

OPSFPR - CFiR, protocol
pentru promovarea reciprocă a
imaginii, activității desfășurate
și evenimentelor organizate

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private
din România (OPSFPR) a încheiat un protocol cu
Carieră Feroviară în România (CFiR) pentru
promovarea reciprocă a imaginii, activității desfășurate
și evenimentelor organizate.
Scopul urmărit este, pe de o parte, de a informa
membrii asociației despre activitatea CFiR, […]

Problema cumulului pensie-salariu.
Sindicatele vor reclama Guvernul la
Consiliul Concurenței

Guvernul nu a ținut în niciun fel seamă de obligațiile sale
privind transparența actului decizional și nici nu a luat în
calcul faptul că, așa cum sunt formulate prevederile privind
umulul pensie-salariu, prevederile favorizează sectorul
privat, spun sindicaliștii consultați de Club Feroviar.
Guvernul nu a ținut în niciun fel seamă de […]

Ministrul Transporturilor: Un miliard
de euro pentru repararea a 9.000 km
cale ferată. Vor veni trenurile cu
hidrogen

Ministerul Transporturilor va prevedea în bugetul PNRR un
miliard de euro (din totalul de cinci miliarde euro destinat
sectorului feroviar) pentru repararea a 9.000 de kilometri
de cale ferată.

Judete de interes: BH, AR, HD, TM, VN, BC, NT,
DB, B, PH, DJ, OT, TL, GJ, MH […]

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a făcut miercuri la
Guvern mai multe declarații privind sectorul feroviar. Una
dintre acestea este că vor fi alocați până în […]

Conferinţa de Infrastructură 2021 // LIVE
Un vicepremier și cinci miniștri printre cei așteptați să participe la Conferința de Infrastructură
Club Feroviar
Club Feroviar, cu sprijinul Asociatiei Industriei Feroviare din Romania (AIF), sub patronajul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii şi în parteneriat media cu Agerpres organizează a XV-a editie a Conferințelor Club
Feroviar – Conferința de Infrastructură, eveniment care va avea loc online, în data de 23 martie. Sesiunile live vor
începe la ora 9:30, iar vizionarea se va face online pe platforma Club Feroviar.
Printre cei așteptați să participe în calitate de vorbitori, se numără:
Dan Barna, Viceprim-ministru – Guvernul României
Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Ciprian-Sergiu Teleman, Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor Publice
Cristian Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene
Barna Tanczos, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

PROGRAM

Șef tren
Vest Trans Rail

ÎNSCRIERE
Patronatele feroviare prezintă
problemele și evoluția
transporturilor feroviare la a
XV-a ediție a Conferințelor
Club Feroviar

Vest Trans Rail , operator de transport feroviar cu
capital privat cu sediul in Ploiesti, angajeaza personal
autorizat in functia de Șef Tren, cu domiciliul in zona
Craiova, Piatra Olt, Ploiesti, Bucuresti, Brasov, Arad,
Simeria, Turda, Constanta.
Studii: Scoala profesionala, liceu industrial de
specialitate […]

ȘEF DE TREN
ROFERSPED SA

S.C. ROFERSPED S.A., operator de transport feroviar
de marfă, angajează ȘEF DE TREN pentru localitățile
Arad, Timisoara, Simeria, Caransebes si Craiova.
Candidatul ideal:
Deține certificat de calificare în meseria de Sef de
tren si autorizatiile necesare in […]

Program de stagiu cu definitivare
Inginer TTL/MRCF
Grup Feroviar Român (GFR)

Esti absolvent/masterand al UPB, in mod special
specializare TTL, MRCF?
Daca esti dornic sa incepi o cariera in domeniul feroviar,
te asteptam la un interviu.
Iti oferim sansa de a activa intr-o domeniu dinamic,
oferindu-ti sprijin in asimilarea cunostintelor de
specialitate si a excela, alaturi de noi, intr-o […]

Vasile Șeclăman, președinte al Organizației Patronatelor
Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR),
va susține marți 23 martie, cu ocazia celei de-a XV-a
ediții a Conferințelor Club Feroviar, o prezentare privind
problemele întâmpinate de transportatorii feroviari
privați din România și evoluția companiilor membre în
[…]

Operatorul feroviar de marfă
pentru care criza nu a existat

Pentru un operator feroviar de marfă, criza de anul
trecut nu a existat. El a înregistrat o dublare a activității
în 2020, în pofida evoluțiilor negative pe piață cauzate
de pandemie. Marii operatori au avut o primăvară
proastă, însă odată cu începutul verii, creșterea
volumelor de transport a revenit, multe firme încheind
anul pe creștere. […]

Bugetul PMB pe 2021:
Modernizarea pe Prelungirea
Ghencea se face parțial și fără
linie de tramvai

Modernizarea pe Prelungirea Ghencea va fi gata în
acest an, însă doar pe o porțiune și fără linia de tramvai,
a anunțat luni primarul general Nicușor Dan, în cadrul
unei conferințe de presă prilejuite de prezentarea schiței
bugetului Primăriei Capitalei pe 2021. Din cauza
datoriilor mari ale Municipalității, în acest an investițiile
în infrastructură sunt extrem […]

Inginer reparații material rulant
ASTRA TRANS CARPATIC

Căutăm un nou coleg care să ocupe poziția de Inginer
reparații MR în București
EȘTI CANDIDATUL IDEAL DACA:
Ai o experiență de minim 2 ani in reparații
locomotive.
VEI FI RESPONSABIL PENTRU:

Primarul general Nicușor Dan
anunță când vor sosi primele
tramvaie Astra pentru București

Primarul general Nicuşor Dan a declarat luni că au fost
făcuţi paşi înainte pentru achiziţia de tramvaie Astra pentru
București şi a anunțat și când vor sosi primele vehicule
produse la Arad.
”Am făcut nişte paşi înainte, avem banii, avem fondurile
europene, avem contract semnat pe fonduri europene,
avem contract de cofinanţare semnat cu BCR. […]

Întreținere locomotive și automotoare. […]
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