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Mai sunt câteva zile în care vă puteți înscrie pentru un interviu
la una dintre cele șapte companii prezente la Târgul de Carieră Feroviară în România
Au mai rămas câteva zile în care vă puteți înscrie pentru un interviu la una dintre cele șapte companii
prezente la Târgul de Carieră Feroviară în România , eveniment aflat la cea de-a IV-a ediție, care va avea
loc în zilele de 20 și 21 aprilie 2021, în format online.
Cei interesaţi sa participe la târg trebuie 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.

ANGAJATORI

Vezi mai multe detalii

ALSTOM Transport , Partener Principal, angajează: Controlor Calitate – calitate furnizori ; Inginer
proiectant instalatii electrice ; Inginer Verificare si Validare ERTMS ; 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 .
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OPORTUNITATI DE ANGAJARE

INGINER MECANIC
PROIECTANT APARATE DE
CALE
voestalpine Railway Systems
Romania

PROFILUL POSTULUI
»Elaboreaza proiecte de executie ale reperelor din
componenta aparatelor de cale si ansamble generale
ala aparatelor de cale;
»Elaboreaza specificatii tehnice;
»Elaboreaza documentele necesare validarii
proiectelor si intocmeste dosare de omologare; […]

STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

Ovidiu Vizante, un
profesionist cu experiență
vastă în logistică și
operațiuni feroviare, îl
înlocuiește pe Dan Costescu
la conducerea CFR Călători

Din data de 20 aprilie, conducerea companiei CFR
Călători va fi preluată de Ovidiu Vizante, un
profesionist cu experiență vastă în logistică și
operațiuni feroviare, spune Ministerul Transporturilor.
Absolvent al unui master în transport și logistică la
Universitatea Politehnică București, Vizante a […]

GRUP FEROVIAR ROMÂN , Partener Platinum, 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
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Electromecanic/ Electrician –
Proiect SS&I
ALSTOM TRANSPORT SA

Patronatele feroviare propun
ca CFR Marfă să își vândă

activele pentru plata
datoriilor

Pozitii vacante pentru proiectul de reabilitare cale
ferata tronsonul Brasov-Sighisoara
Cerinte :
calificare specifica pozitiei : electrician /
electromecanic ;
experienta minimum 3 ani in proiecte de
reabilitare cale ferata […]

Organizația Patronatelor Societăților Feroviare Private
din România (OPSFPR) critică într-un comunicat de
presă remis miercuri inacțiunea Guvernului privind
situația CFR Marfă și o anumită strategie ce prevede
cedarea de active de către CFR Marfă în contul
datoriilor avute la CFR SA și ANAF. Mai bine, spune
OPSFPR, CFR Marfă ar vinde […]

UNICOM Tranzit , Partener Gold, 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.
Compania asigură cazarea gratuită pentru cei care se relochează, iar celor care nu se încadrează în
totalitate în cerințele postului, dar au un nivel promițător de cunoștințe teoretice și practice, CV-ul le va fi
luat în considerare pentru un interviu.
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Electrician reparații locomotive
DB Cargo Romania

Căutăm patru noi colegi care să ocupe funcția de
Electrician reparații locomotive în echipa mobilă de
reparații locomotive în Ploiești, Deva, Aleșd, Timișoara.
Ce ne dorim de la tine:
să deții o diplomă de electrician/lăcătuș;
să poți înțelege/interpreta schemele electrice, să
cunoști principiile de funcționare și rolul […]

Adrian Criț: STB ar putea fi nevoită
să cumpere tramvaiele de la
Electroputere VFU Pașcani

Societatea de Transport București ar putea cumpăra în
cele din urmă tramvaiele de la Electroputere VFU
Pașcani, societate care a câștigat licitația, dar atribuirea
a fost anulată la finele anului trecut. Anunțul a fost făcut,
în cadrul unui interviu acordat Agerpres , de directorul
general al STB, Adrian Criț. El a vorbit și despre
utilizarea terminalelor multimodale, dar și […]

Cargo Trans Vagon S.A. (CTV) , Partener Silver, angajează Instructor Tracțiune în București, dar și Șef
Tren și Mecanic Locomotivă pentru toate punctele de lucru ale companiei.
CTV te așteaptă într-o echipa de profesionalisti cu vechime si experienta in domeniul feroviar. Compania
continua permanent sa imbunatateasca calitatea serviciilor sale, fara a neglija proprii salariati, aceasta fiind o
prioritate.
Un sistem de salarizare competitiv, care pretuieste devotamentul si spiritul de echipa, calitatea muncii prestate si
grija pentru bunurile societatii, este completat de sisteme de bonusare dinamice, pe care compania reuseste sa
le mentina actualizate.

PROGRAMEAZĂ-TE PENTRU UN INTERVIU

Masinist la Masini pentru
Terasamente
TRANSFEROVIAR GRUP SA

Candidatul trebuie sa detina obligatoriu :
carnet de conducere categoria E
calificare de Masinist la masini pentru
terasamanete
Scopul postului

Va fi prelungit anul feroviar până la
finele lui 2022?

Trei organizații feroviare europene solicită extinderea
anului feroviar până la finele lui 2022. Motivația solicitării
constă în imposibilitatea pregătirii corespunzătoare a
evenimentelor din cauza pandemiei, ceea ce ar putea
avea drept efect risipa fondurilor alocate cu această
destinație.
Trei organizații feroviare europene au trimis o […]

Manipuleaza utilaj Miniexcavator KOMATSU […]

DB Cargo Romania , Partener Silver, angajează Electrician Reparații Locomotive , Revizor Tehnic
Vagoane , 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

Sef de Manevra
TRANSFEROVIAR GRUP SA

Cerinte specifice postului
Calificare / Specializare : curs calificare sef
manevra; autorizare in functie si autorizatii
complementare;
Apt medical si Psihlogic pentru functia de Sef
Manevra
Detine Autorizatii necesare exercitarii […]

Memoriile lui Octavian Udriște,
puse laolaltă în volumul ”O viață
pe șine”

O viață dedicată transportului feroviar. Sau, mai scurt,
”O viață pe șine”, așa cum se intitulează volumul care
cuprinde memoriile lui Octavian Udriște, ce va vedea
zilele acestea lumina tiparului la Editura AGIR.
O perioadă inspirată de apariție a cărții, dacă ținem
seama de faptul că duminică, 18 aprilie, Octavian […]

Voestalpine Railway Systems Romania , Partener Silver, este singura companie furnizoare de
schimbătoare și elemente de infrastructură pentru căile ferate, metrou, tramvai și companii cu linii
industriale proprii.
voestalpine își datorează poziția de lider în segmentele de business în care activează celor 49.000 de angajati
din 500 de companii și locații, pe 5 continente și 50 de țări la nivel global. În fiecare zi, prin eforturile constante
de inovare și asumare a responsabilității, aceștia ne reinventează viitorul.
La această ediție a târgului, compania își dorește să angajeze Inginer Mecanic Proiectant Aparate de
Cale , pentru fabrica sa din Buzău.
Voestalpine Railway Systems Romania încearcă permanent să creeze un mediu de lucru la fel de atractiv pentru
angajații lor pe cât este plin de provocări. Pilonul central este o cultura corporate bazata pe respect și care are
nevoie de încredere, diversitate și asumarea responsabilității.
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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 […]

GRAMPET: Ar fi de bun augur
ca operatorii să își poată
organiza proprii cursuri de
calificare

GFR este printre puținii operatori de transport feroviar
care deține un centru propriu de formare profesională
și poate respecta toate cerințele impuse de către
CENAFER pentru a organiza astfel de cursuri, nu doar
pentru salariații săi, ci și pentru cei ce doresc să
înceapă o carieră în domeniul transportului feroviar.
De aceea nu ar fi rău dacă […]

Societatea de Transport București STB SA , Partener Bronze, este principalul operator de transport
public de persoane din Municipiul București și Județul Ilfov și are responsabilitatea de a respecta valori,
principii și reguli în măsură să asigure un transport public de calitate.
Societatea de Transport București STB SA își propune să angajeze persoane care au pregătirea şi atitudinea
necesare pentru a deveni angajaţi de succes.
STB SA face angajări pentru următoarele posturi: Electrician Întreținere și Reparații ; Electromecanic ;
Mecanic Auto ; Electrician Auto ; Vopsitor Auto ; Sudor ; Lăcătuș ; Tinichigiu .
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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; […]

Colaboratori

Parteneri Media

Garoseanu, Vest Trans Rail:
România are nevoie de reformă
educațională, pentru formarea
personalului specializat

Publicația Carieră Feroviară în România (CFiR) continuă
luni seria interviurilor realizate cu oficiali ai operatorilor
de transport feroviari, destinate găsirii unor soluții la
numeroase probleme din domeniu legate de resursele
umane. Răzvan Garoseanu, director de dezvoltare al
Vest Trans Rail a avut amabilitatea de a răspunde
întrebărilor adresate. […]
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