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Târgul de Cariera Feroviară în România, aflat la ediţia a IV-a, se va
desfășura online, în zilele de 20 - 21 aprilie, dând posibilitatea
companiilor să atragă potenţiali angajaţi de valoare, dar şi viitoare
talente din instituţiile de învăţământ colaboratoare, consolidându-şi în
același timp brand-ul de angajator.
CFiR colaborează cu instituții de învățământ din toată țara, dar și cu asociații profesionale
și patronale, având deja protocoale de colaborare cu Facultatea de Transporturi din
cadrul UPB, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul UTCB, Universitatea
din Craiova, Asociația Inginerilor Feroviari din România – AIFR® și Organizația Patronală
a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR).
De asemenea, CFiR este susținută în demersul de promovare a Târgului de Carieră
Feroviară în România de către partenerii săi media, AGERPRES și Club Feroviar.

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și
cel al transportului urban pe șină, continuă seria Târgurilor de Carieră Feroviară în
România, propunându-și să le ofere tuturor persoanelor interesate de a-și începe sau
consolida o carieră în acest domeniu șansa de a intra în contact direct cu angajatorii. La
eveniment, care se bucură de colaborarea cu câteva instituții de învățamânt cu profil
tehnic, și-au anunțat prezența pâna acum 4 mari companii, respectiv Alstom Transport,
Grup Feroviar Român, UNICOM Tranzit și DB Cargo Romania.
ALSTOM Transport, Partener Principal al evenimentului, este compania deschizătoare
de drumuri, având un rol important în tranziția României către un transport feroviar
modern și sustenabil. Oferta cu care va fi prezentă la târg conține peste 20 de posturi
pentru persoane cu experiență sau aflate la început de carieră.
GRUP FEROVIAR ROMÂN, Partener Platinum al Târgului de Carieră Feroviară în
România, este unul dintre principalii jucători de pe piaţa concurenţială de transport
feroviar de marfă din România și lider naţional al transporturilor feroviare de produse
petroliere.
UNICOM Tranzit, Partener Gold al evenimentului, 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.
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.
Urmăriți-ne pe site (www.cfir.ro), newsletter-ul săptămânal și/sau social media: linkedin,
twitter și facebook pentru a afla noutăți despre Târgul de Carieră Feroviară în România:
când încep înscrierile pentru interviuri și ce alți angajatori vor mai fi prezenți la târg.
Pentru mai multe informații despre eveniment, ne puteți contacta la adresa de email
targ@cfir.ro sau prin chat-ul de pe site www.cfir.ro. Vom răspunde în intervarul orar 0917, de luni până vineri.
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