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Calificare Internă – Lăcătuș
Montator Agregate Energetice
și de Transport (LMAET) –
reparatii, activitate locomotive

Curs calificare – MAGAZINER

OPORTUNITATI DE CARIERĂ

Electrician reparații locomotive
DB Cargo Romania

DB Cargo România își mărește echipa! 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; […]

Program de stagiu cu
definitivare Inginer TTL/MRCF

STIRI–RUBRICA SUSTINUTA
DE
GFR a pus la punct ETA
Expert, un adevărat Waze al
transporturilor feroviare de
marfă

Produsul a fost prezentat miercuri de către
conducerea GFR in cadrul evenimentului
„Conferințele Club Feroviar – Material Rulant”.
Una din cele mai vechi provocări ale muncii în
exploatarea feroviară este estimarea momentului
sosirii (ETA) vagonului, trenului, locomotivei într-o
anumită staţie, într-un anumit loc. Dacă în […]

Manevrant Vagoane
TRANSFEROVIAR GRUP SA

Scopul postului
•

Efectuarea manevrei vagoanelor incarcate si
goale in statia CFR Tilegd, Statia de
carburanti Mol Tileagd

Cerinte specifice postului
•

Adrian Criț: O nouă aplicație
pentru plata călătoriilor cu STB
va fi disponibilă în curând

O nouă aplicație pentru plata călătoriilor cu STB va fi
disponibilă în următoarele două săptămâni, a anunțat
Organizează şi desfăşoară procesul de instruire miercuri, la Conferința de Material Rulant organizată de
Club Feroviar, directorul general al Societății de
teoretică şi practică a personalului, conform
Transport București, Adrian Criț. El a subliniat faptul că
programelor aprobate;
cel mai eficient mijloc de transport urban de suprafață
Organizează, planifică şi ia măsuri pentru
este tramvaiul. […]
asigurarea participării la instruire a
personalului;Participă în colectivul de elaborare
a planului […]

Descrierea postului:

•

Trenurile cu hidrogen Coradia Stream FCMU sunt
propunerea Alstom pentru România, au spus
miercuri reprezentanții firmei franceze în cadrul unui
eveniment organizat de Club Feroviar – Conferințele
Club Feroviar.
Oficialii Alstom au încercat chiar o estimare a
emisiilor de dioxid de carbon care ar fi evitate […]

Calificare / Specializare : curs calificare
manevrant vagoane; autorizare in
functie; […]

Instructor Tracţiune
Cargo Trans Vagon S.A.

•

Conferințele Club Feroviar:
Trenurile cu hidrogen ne-ar
scăpa de emisii anuale de zeci
de mii de tone CO2 doar intre
București și Otopeni

De peste 25 de ani, compania
Alstom
Transport
SA
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.
ALSTOM
TRANSPORT
ANGAJEAZĂ:
Buyer
–
Achizitii; Mecanic
locomotiva; Mecanic
drezina
pantograf;
Operator
depozit;
Montatori/
ajutori
montatori;
Excavatorist; Electromecanic/
Electrician – Proiect SS&I;
Operator Mentenanta – Strungar /
Frezor; Inginer proiectant instalatii
electrice; Inginer Verificare si
Validare; Controlor Calitate –
calitate
furnizori; Responsabil
Tehnic – Responsabil SAP / GSI;
Lacatus intretinere si reparatii;
Operator logistica – manipulant
marfa; Operator Mentenanta –
Electronist; Operator Mentenanta
– Electrician

Vezi mai multe detalii

LTE-Rail România, operator de
transporturi feroviar în plină
dezvoltare, ce activează în
România din anul 2014, având o
orientare către client, angajează:
- Inginer Material Rulant București
- Coordonator Trafic Feroviar București
- Mecanic de Locomotivă Timișoara, Caransebeș, Drobeta
Turnu Severin, Craiova, Târgu Jiu,
Ploiești, București, Constanța,
Roșiori/Videle, Giurgiu, Titu
- Șef de tren - Timișoara,
Caransebeș,
Drobeta
Turnu
Severin, Craiova, Târgu Jiu,
Ploiești, București, Constanța,
Roșiori/Videle, Giurgiu, Titu
Baza politicii noastre de personal
este responsabilitatea. Garantăm
astfel avantaje durabile, comune
pentru întreaga echipă, pentru
societate, precum și pentru
întregul concern LTE. Oferim
întregului nostru personal aceleași
posibilități de a se dezvolta în
cadrul societății.
TE AȘTEPTĂM ÎN
ECHIPA LTE-RAIL

VOESTALPINE RAILWAY
SYSTEMS ROMANIA
ANGAJEAZĂ INGINER
MECANIC PROIECTANT
APARATE DE CALE
Postul este disponibil in Buzau, iar
principalele cerinte din partea
candidatilor sunt:
- Studii superioare tehnice de
specialitate finalizate T.C.M. sau
alt profil mecanic
- Cunostinte limba engleza – nivel
avansat
- Cunostinte proiectare asistata de
calculator (AutoCAD si/sau NX
Siemens – 2D, 3D)
Cu o experiență de 48 de ani,
voestalpine Railway Systems
Romania SA și-a consolidat poziția
pe piața românească, fiind singura
companie
furnizoare
de
schimbătoare și elemente de
infrastructură pentru căile ferate,
metrou, tramvai și companii cu linii
industriale proprii.
Incercam permanent sa cream un
mediu de lucru la fel de atractiv
pentru angajatii nostri pe cat este
plin de provocari. Pilonul central
este o cultura corporate bazata pe
respect si care are nevoie de
incredere, diversitate si asumarea
responsabilitatii.
TE AȘTEPTĂM
NOASTRĂ

Vezi mai multe detalii

ÎN

ECHIPA

Vezi mai multe detalii

Lăcătuș revizii si reparații
echipamente de frână

Lucrările de infrastructură
feroviară vor fi scutite de două
taxe importante

Knorr-Bremse Romania

RESPONSABILITĂȚI, ATRIBUȚII ȘI SARCINI:
•

•

Îndeplinește standardul Knorr conform model
procese REX; asigura implementarea si
optimizarea proceselor;
Cunoaște si respecta Regulamentul de
organizare interioara (ROI), Contractul
individual de munca; […]

Inginer proiectant poduri – junior
TPF Inginerie

Responsabilitati pentru Inginer proiectant poduri –
junior:
•

•

Intocmirea diferitelor detalii necesare
proiectului (Ex: breviare de calcul, extrase de
armatura, liste de cantitati, etc.);
Respecta deadline-urile impuse si task-urile
primite pe linie ierarhica; […]

GESTIONAR DEPOZIT PIESE DE
SCHIMB, MATERIALE SI
COMBUSTIBILI Unicom Tranzit

Responsabilitati:
•
•
•

Gestiunea fizica a stocului de marfa;
Introducerea marfii in stoc in baza
documentelor de intrare;
Asigurarea miscarii storurilor;

Lucrările de infrastructură feroviară de interes
național vor fi scutite de două taxe importante care în
prezent trebuie plătite către Inspectoratul de Stat în
Construcții. Numai pentru contractul privind
modernizarea loturilor 1-3 din Brașov-Sighișoara
suma s-ar ridica la aproximativ 3,6 milioane de euro.
Pe site-ul Ministerului Transporturilor și […]

Benedek Zacharie: Proiectele de
transport multimodal,
cvasiinexistente în România

Proiectele de transport multimodal lipsesc aproape
cu desăvârșire în România. Atenționarea a venit
miercuri, la Conferința de Material Rulant organizată
de Club Feroviar, din partea lui Benedek Zacharie,
deputat UDMR, secretarul Comisiei pentru
transporturi şi infrastructură a Camerei Deputaților.
”Trecând peste definițiile ciuntite și forțate, datele
[…]

Primarul general Nicușor Dan
promite tren metropolitan la
București până în 2024

Primarul general Nicușor Dan promite tren metropolitan
la București până în anul 2024, în colaborare cu
Ministerul Transporturilor.
Nicușor Dan spune că împreună cu Ministerul
Transporturilor a identificat centura feroviară și alte căi

•
•

Pregatirea comenzilor.
Operează în stoc mișcările de marfă; […]

Inginer SCB

SPIACT Craiova

ferate pe unde trenurile vor aduce pasageri din Ilfov în
Capitală.Oamenii își vor continua drumul în oraș […]

FOTO. Tramvaiele poloneze
pentru Iași au intrat în teste

Au început testele primului tramvai Pesa Swing
122NaJ-001 (T837BNA001) destinat municipiului Iași.
Testele au fost efectuate în localitatea Bydgoszcz.
participa la pregatirea ofertelor tehnice;
urmareste modul de implementare a proiectelor Mai multe fotografii au fost prezentate pe situl polonez
transinfo.pl fiind preluate de către publicația
pana la finalizare, actioneaza imediat pentru
stireadeiasi.ro.
corectia oricaror deviatii de la planul initial,
Contractul de achiziție a celor 16 tramvaie PESA a […]
avind ca obiectiv incadrarea in costuri si
optimizarea acestora; […]

Descrierea jobului
•
•

COLABORATORI

