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Patru companii și o ofertă variată la
Târgul de Carieră Feroviară în România, 20-21 aprilie 2021
CFiR , singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar şi cel al
transportului urban pe şină, organizează în zilele de 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
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.

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.
Celor interesati de a avea o o carieră de succes în domeniul siguranței feroviare,
compania le ofera zece motive pentru a deveni partenerul lor: mediu de lucru
modern, specializare și instruire, lucru în echipă, învățare extinsă, consiliere
profesională și de carieră, cel mai de încredere angajator din industrie, diversitate,
oportunități de carieră, instruire la standarde internaționale, comunicare.
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.
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.
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.
DB Cargo Romania este compania care te provoacă în fiecare zi să fii mai bun și
mai performant. Știm că într-o poveste de succes oamenii reprezintă valoarea cea
mai mare, de aceea considerăm că motivarea angajaților și investirea constantă în
dezvoltarea lor reprezintă un obiectiv important în cadrul companiei – de la traininguri de dezvoltare, la cursuri de specializare.

Vezi mai multe detalii

OPORTUNITATI DE ANGAJARE

INSTRUCTOR TRACTIUNE
Cargo Trans Vagon S.A.

STIRI – RUBRICA SUSTINUTA
DE

Grup Feroviar Român (GFR):
transportul feroviar este în
ascensiune spre a deveni o
zonă profesională cu
câștiguri salariale atractive

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; […]

Reprezentanții companiei Grup Feroviar Român
(GFR) , consideră că "transportul feroviar este în
ascensiune spre a deveni o zona profesională cu
câștiguri salariale atractive".
Scopul interviului a fost acela de a prezenta, din
punctul de vedere al GFR , situația actuală
referitoare la deficitul de resursă umană pentru
anumite […]

ALSTOM Transport angajează: Controlor Calitate – calitate furnizori / Technical solution- QRQC
responsible ; Inginer proiectant instalatii electrice / Installation design Engineer – Electrical ; Inginer
Verificare si Validare ERTMS / Verification & Validation Engineer ; Operator logistica – manipulant
marfa ; Operator mentenanta – Electrician ; Operator mentenanta – Electronist ; Operator mentenanta
– Strungar / Frezor ; Lacatus intretinere si reparatii ; Buyer – Achizitii ; Responsabil Tehnic; Montatori/
ajutori montatori ; Electromecanic/ Electrician – Proiect SS&I ; Mecanic locomotiva ; Excavatorist;
Operator depozit ; Mecanic drezina pantograf .

PROGRAMEAZĂ-TE PENTRU UN INTERVIU

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.

DB Cargo România:
Încurajăm partenerii și
autoritățile să digitalizeze
procesele de lucru

Una dintre problemele de care se lovește sectorul
feroviar la momentul la care se dorește selecția de
personal este lipsa de vizibilitate în mass – media,
spune Georgiana Ștefan, responsabilă de Resurse
Umane a companiei germane. „Domeniul feroviar
este la nivel de vizibilitate în mass media un domeniu
de nişă. Desigur, site-urile de specialitate […]

•

Studii: Scoala profesionala, liceu industrial
de specialitate […]

GRUP FEROVIAR ROMÂN , vine cu următoarea ofertă:
•

•
•
•

Anunțuri de angajare: LACATUS MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT
(LAMET) – ACTIVITATE VAGOANE ; LACATUS MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE
TRANSPORT (lmaet) – ACTIVITATE LOCOMOTIVE ; ELECTRICIAN – ACTIVITATE LOCOMOTIVE
; Șef Tren ; Șef Manevră ; MECANIC DE LOCOMOTIVĂ ; MANEVRANT DE VAGOANE
Școli de calificare profesională (cursuri): Curs calificare – SEF TREN ; Curs calificare – SEF
MANEVRA ; Curs calificare – MANEVRANT VAGOANE ; Curs calificare – MAGAZINER
Calificare internă: ELECTRICIAN / LMAET – reparatii – activitate locomotive
Oportunități de carieră pentru absolvenți/masteranzi: absolventi/masteranzi UPB – Transport,
Logistica, Material Rulant ; absolventi/masteranzi UTCB – Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri

PROGRAMEAZĂ-TE PENTRU UN INTERVIU

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 […]

Vest Trans Rail: este necesară o
reformă educațională care să ia în
calcul formarea personalului
specializat

Răzvan Garoseanu, Director de Strategie și Dezvoltare
al companiei Vest Trans Rail , a precizat într-un interviu
acordat CFiR , că pentru pentru a rezolva deficitul de
personal calificat din domeniul feroviar ar fi "necesară o
reformă educațională care să ia în calcul formarea
personalului specializat". […]

UNICOM Tranzit face angajări pentru punctul de lucru Fetesti, cu contract pe perioada nedeterminată
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 PENTRU UN INTERVIU

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; […]

Transferoviar: Concurența stat –
privat pe forța de muncă și
fluctuația de personal, greutăți
importante în sector

Meseriile legate direct de derularea transporturilor
feroviare de marfă, cele de siguranță a circulației și
executivii sunt cele mai greu de găsit pe piață, relevă
răspunsurile oferite de oficialii companiei clujene
Transferoviar. „Meseriile care concură la siguranţa
circulaţiei sunt mereu o provocare în ceea ce priveşte
recrutarea, iar la acest moment consider ca […]

DB Cargo Romania , angajează Electrician Reparații Locomotive , RTV , Șef Tren și Mecanic
Locomotivă .
Posturile sunt diponibile în zonele/localitățile: Adjud, Aleşd, Arad, Deva, Ploiești, 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.

PROGRAMEAZĂ-TE PENTRU UN INTERVIU

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. […]

Primarul Nicușor Dan a anunțat
noul termen pentru Terminalul
Granitul

Primarul general Nicușor Dan a anunțat marți noul
termen pentru Terminalul Granitul din estul Capitalei,
care include și bucla de întoarcere a tramvaielor.
Pentru Pasajul Doamna Ghica edilul s-a ferit să
avanseze vreun termen, iar pentru Prelungirea
Ghencea lucrurile sunt și mai neclare. […]

Protocoale cu Universitatea din Craiova, pentru atragerea studenților către transportul
feroviar

Au fost semnate un protocol de colaborare între Carieră Feroviară și Universitatea din Craiova și unul
între Club Feroviar și Universitatea din Craiova, cu scopul de a atrage cât mai mulți studenți către o
carieră în domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină.
În baza acestui protocol de colaborare, cele trei entități își asumă promovarea reciprocă a imaginii și activității
desfășurate.
Un asemenea demers era necesar, în contextul în care atragerea resursei umane de către companiile din
domeniu se face din ce în mai greu.
Prin acest parteneriat, Universitatea din Craiova își propune să atragă mai multe companii care să ofere stagii
de practică și internship pentru studenții proprii, cu posibilitatea de angajare, precum și să își promoveze
proiectele în care este implicată și care sunt de interes public

Vezi mai multe detalii

Diriginte de santier – Instalatii
de electrificare si
energoalimentare

Ultimii 106 km din calea
ferată Moldova-Ardeal, scoși
la licitație de CFR SA

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 […]

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;

Al treilea lot, și ultimul, din calea ferată MoldovaArdeal a fost scos la licitație sâmbătă dimineața de
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.
În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat
anunțul de licitație ”Studiu de Fezabilitate și Proiect
Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată
Apahida – Suceava, Subsecțiunea 2: Ilva Mică- […]

ARF, dată de gol. Licitațiile de
material rulant n-au acord de
finanțare de la CE

Licitații – cacealmala la Autoritatea pentru Reformă
Feroviară de 1,8 miliarde euro fără contract de
finanțare, după ce Ministerul Fondurilor Europene a
făcut publică lista proiectelor.
Ministerul Fondurilor Europene a dat publicității zilele
trecute lista actualizată a proiectelor ce primesc
finanțare POIM pentru perioada 2014-2020 […]

•

Supravegherea și organizarea activității
personalului din subordine; […]

Colaboratori

Parteneri Media
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