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Au început înscrierile pentru interviuri la Târgul de Carieră Feroviară în România
CFiR , singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar şi cel al
transportului urban pe şină, organizează în perioada 20-21 aprilie 2021, în mediul online prin
platforma Zoom, ediția de primăvară a Târgului de Carieră Feroviară în România .
Aflat la cea de-a IV-a ediție, Târgul de Carieră Feroviara în România reprezintă pentru persoanele
interesate șansa de a-şi începe sau consolida o carieră în acest domeniu, de a intra în contact direct
cu angajatorii.
Cei interesaţi sa participe la târg trebuie să aibă cont şi să îşi completeze CV-ul pe
platforma CFiR și să urmărească ofertele angajatorilor pe site-ul târgului . După ce se vor se
înscrie la interviuri şi vor obţine confirmarea din partea angajatorului, vor trebui sa se asigure ca au
acces la aplicația Zoom, cu cameră și microfon, prin care vor susține interviul.

ANGAJATORI

Parteneri Media
Colaboratori

Vezi mai multe detalii

ALSTOM Transport , Partenerul Principal al evenimentului, este deschizătoare de drumuri,
având un rol important în tranziția României către un transport feroviar modern și sustenabil.
Prin diversitatea și complexitatea proiectelor sale, Alstom este un angajator atractiv pentru
generațiile tinere de specialiști români, dar şi pentru cei mai în vârstă, oferindu-le șansa de a
se dezvolta profesional într-un mediu internațional, având acces la informații și capabilități
din toată lumea.
Oferta cu care va fi prezentă la târg conține apoximativ 50 de posturi pentru persoane cu
studii superioare – ingineri, dar și economiști – cu experiență sau aflați la început de carieră.

OPORTUNITATI DE ANGAJARE
STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

INSTRUCTOR TRACTIUNE
Cargo Trans Vagon S.A.
Descrierea postului:
•
•

Organizează şi desfăşoară procesul de instruire teoretică şi practică a personalului, conform
programelor aprobate;
Organizează, planifică şi ia măsuri pentru asigurarea participării la instruire a
personalului; […]

GRUP FEROVIAR ROMÂN , Partener Platinum la această ediție, este unul dintre principalii
jucători de pe piaţa concurenţială de transport feroviar de marfă din România și lider naţional
al transporturilor feroviar de produse petroliere.
Oferta cu care GFR vine la aceasta ediție a Târgului de Carieră Feroviară in România cuprinde
anunțuri de angajare, cursuri de calificare profesională, posibilități de calificare internă,
precum și oportunități de carieră pentru absolvenți și masteranzi.

Șef tren
Vest Trans Rail
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 […]

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Cătălin Drulă, a participat astăzi, 30 martie 2021, la
reuniunea informală a miniștrilor transporturilor din statele membre ale Uniunii Europene, eveniment
dedicat sectorului feroviar și organizat de Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene, în
format video-conferință. […]

UNICOM Tranzit , Partener Gold, 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 lor este compusă din 13 anunțuri pentru posturi disponibile în punctul de lucru Fetești,
toate cu contract pe perioada nedeterminată.
Compania oferă posibilitatea dezvoltării profesionale, stabilitate și un climat socioprofesional îndreptat spre performanță coroborat cu un salariu atractiv dublat de pachete de
stimulare a angajatului, precum: bonusuri de performanță, primă de vacanță, Paște și
Crăciun, tichete de masa și altele.

Inginer pentru Departamentul Ofertare
TRANSFEROVIAR GRUP SA
TRANSFEROVIAR GRUP S.A., un grup de societăți unit şi solid, cu activitate în domeniul feroviar
atât pe piaţă internă, cât şi la nivel internaţional, angajează Inginer pentru Departamentul Ofertare
pentru sediul din București.
Cerințe
•

minim 5 ani experiență din care ultimii 2 ani […]

Guvernul pregătește exproprieri la CFR, pentru reabilitarea a două poduri de cale ferată din județele
Mehedinți și Gorj.
Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate
pe […]

DB Cargo Romania , Partener Silver, este un operator feroviar ce asigură servicii de calitate
premium, de încredere pentru clienți, viabil economic, sigur pentru angajați și atent cu
mediul, printr-o flotă de locomotive și vagoane impresionantă ca număr și performanță,
precum și personal motivat și calificat, dispus pe întreaga rețea feroviară din România.

Compania angajează RTV, Șef Tren și Mecanic Locomotivă în zonele/localitățile: Adjud,
Aleşd, Arad, Deva, Piatra Neamţ, Timişoara, iar una dintre condițiile principale de a vă angaja
este de a deţine toate documentele necesare: autorizaţii, certificate, avize.
Fiind angajat la DB Cargo Romania ai posibilitatea de a face pasul către o carieră în
Germania – e necesar să ai cunoştinţe lingvistice de limba germană sau să fii dispus să
participi la un curs de limbă germană în România.

Prelucrător prin Așchiere – Strungar
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; […]

La Lisabona a avut luni ceremonia oficială de deschidere a Anului European al Căii Ferate,
eveniment la care au luat cuvântul în deschidere ministrul portughez al infrastructurii și locuirii Pedro
Nuna Santos și comisarul CE pentru Transporturi Adina Vălean.
În intervenția avută Vălean a prezentat inițiativa […]

Inginer topograf
BAICONS IMPEX SRL
BAICONS IMPEX SRL, societate comercială cu răspundere limitată înființată în anul 2001, având ca
principal domeniu de activitate proiectare, consultanţă şi supervizare lucrări pentru drumuri, poduri,
lucrări de artă, construcții civile şi industriale si căi ferate, angajează Inginer topograf. […]
Șefii Primăriei Iași, cei ai Regionalei CFR și ai Ministerului Transporturilor au stabilit traseul trenului
metropolitan Iași.
Stații intermodale de transport, modernizarea unor gări actuale, dar și pasaje pentru călătorii care
vor ajunge în municipiul Iași. Toate acestea se vor regăsi în proiectul noului tren metropolitan din
Iași, […]

Diriginte de santier – Instalatii de electrificare si energoalimentare
TPF Inginerie
Responsabilitati:
•
•
•

Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier.
Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
Verifica, efectueaza masuratori si […]

Că România are nevoie de refacția căii ferate pe mii de kilometri nu mai este o noutate pentru
nimeni. Pe sectoare întregi din infrastructura feroviară românească șinele sunt vechi (unele chiar și
de aproape 100 de ani) și deteriorate, în unele locuri mai accentuat, din cauza uzurii induse de
materialul rulant. Pe piață există soluții inovatoare. […]

INGINER EXECUȚIE CFDP
ARCADA COMPANY
CERINȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI
•
•
•
•

Analiză și bună înțelegere a planurilor de execuție din șantier;
Planificarea activității șantierului;
Coordonarea activităților de execuție din șantier;
Supravegherea și organizarea activității personalului din subordine; […]

Alstom a câștigat un contract pentru a furniza Renfe, operatorul feroviar național spaniol, 152 de
trenuri de mare capacitate pentru o valoare totală de peste 1,4 miliarde EUR.
Trenurile vor proveni din gama de trenuri suburbane X’Trapolis a Alstom. Contractul include, de
asemenea, întreținerea a 56 dintre trenuri pe o perioadă de 15 […]
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