Unicom Tranzit face angajări la Târgul de Carieră
Feroviară în România
31 martie 2021

Unicom Tranzit va participa în calitate de Partener Gold la ediția de primăvară
a Târgului de Carieră Feroviară în România, eveniment ce va avea loc în zilele de
20 și 21 aprilie 2021, între orele 10 – 16, în mediul online, cu o ofertă compusă din
13 anunțuri pentru locuri de muncă.
Toate posturile sunt pentru punctul de lucru Fetesti, cu contract pe perioada
nedeterminată.
Oferim posibilitatea dezvoltării profesionale, stabilitate și un climat socio-profesional
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 masă și altele.

PROGRAMEAZĂ-TE LA UN INTERVIU

Descriere

Dotări

Tipuri de revizii și reparații

Punctul de reparații este compus
dintr-o hală cu o lungime de 84 ml, cu
3 linii interioare.

– 2 poduri monogrindă de 16tf;
– garnitură de vinciuri 4×20 tf;
– strung de reprofilat bandaje;
– presă de depresat osii;
– atelier de prelucrări mecanice;
– vopsitorie;
– canal de revizii dotat cu cântar
electronic;
– ateliere specializate în repararea
osiilor montate și a echipamentului
electric, mecanic și pneumatic ce se
regăsește pe vagoane și locomotive.

La vagoanele de marfă:

În plus, punctul de reparații dispune
de un dispozitiv de linii în lungime de
3800 m, prin care se pot realiza
alimentările în hala de reparații și
depozitarea vagoanelor și
locomotivelor defecte.

▪
▪
▪

revizii planificate tip RP;
revizii intermediare tip
RRu/RIF;
reparații accidentale tip
RC/DA.

La locomotivele electrice și diesel:
▪

revizii tip RT, R1 și R2.

TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA UNICOM TRANZIT
Dacă vreunul dintre posturile pentru care facem angajări ți se potrivește, te așteptăm la
interviu.
Unul dintre punctele forte ale companiei îl constituie competența echipei noastre.
Aceasta este formată din oameni pozitivi, inteligenți, dornici de a îmbunătăți în
permanență modul în care lucrăm și de a găsi soluțiile optime pentru clienții noștri.
Pregătirea lor ne permite să oferim servicii de calitate înaltă, pe care ne străduim să le
îmbunătățim permanent.

FACEM ANGAJĂRI PENTRU URMĂTOARELE POSTURI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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.

PROGRAMEAZĂ-TE LA UN INTERVIU

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 Feroviară 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 să
se asigure că au acces la aplicația Zoom, cu cameră și microfon, prin care vor susține
interviul.
Mai multe detalii despre procedura de înscriere
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