Unicom Tranzit, parte a grupului de companii Unicom Group, este operator feroviar
privat și expeditor de marfă care activează în România din anul 1994.
Filosofia companiei se bazează pe următoarele principii:





clienții noștri sunt tratați ca parteneri și suntem conștienți de faptul că succesul
nostru depinde de reușita lor;
încercăm să atragem și să pregătim oameni care vor să exceleze și sunt capabili
să pună în valoare resursele materiale de care dispunem și să se valorifice
îndeosebi pe ei înșiși;
menținem un parc de material rulant performant și diversificat, capabil de a
satisface eficient cerințele de transport Feroviar
.

UNICOM TRANZIT
‘’moving life forward, one transport at a time’’
Misiunea noastră este să devenim prima opțiune pentru clienții noștri din punct de vedere
al serviciilor de transport și logistică.
Ne propunem să obținem excelență în toate activitățile noastre, concentrați permanent
pe calitatea serviciilor de logistică pentru a oferi cel mai înalt grad de profesionalism,
siguranță, mobilitate și grijă față de mediul înconjurător.
Evoluția Unicom Tranzit a fost întotdeauna ghidată de valorile în care credem:
parteneriate pe termen lung, servicii personalizate bazate pe nevoile clienților,
responsabilitate, comunicare, încredere și flexibilitate.
UNICOM TRANZIT ANGAJEAZĂ
MECANIC DE LOCOMOTIVĂ

MACARAGIU POD RULANT SI AUTOMACARA

GESTIONAR DEPOZIT PIESE DE SCHIMB, MATERIALE SI COMBUSTIBILI
VOPSITOR INDUSTRIAL

TEHNICIAN REPARATII LOCOMOTIVE

INGINER MR – REPARATII LOCOMOTIVE

INSPECTOR DE CALITATE

SUDOR REPARATII VAGOANE DE MARFA
LACATUS MECANIC REPARATII LOCOMOTIVE

ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE
INGINER TEHNOLOG – NORMATOR PRODUCTIE
LACATUS MECANIC (LMAET) REPARATII VAGOANE DE MARFA
INGINER MECANIC PRELUCRARI MECANICE

ȘEF DE TREN

ȘEF DE MANEVRĂ

MANEVRANT VAGOANE

REVIZOR TEHNIC VAGOANE

TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA UNICOM TRANZIT
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.

