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Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA recrutează ingineri feroviari
specializați
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, administrator al reţelei naţionale de cale ferată, a
lansat programul de recrutare a personalului de specialitate pentru activități de inginerie
feroviară (proiectare și asistență tehnică), un program care oferă inginerilor specializați
oportunităţi de dezvoltare a unei cariere în domeniul feroviar.
Posturile pentru care se face recrutare sunt: Inginer geodez – specializare geodezie ; Inginer CFDP
– specializare infra și suprastructură căi ferate ; Inginer CFDP – specializare consolidări și stabilizări
terasamente și protecții și amenajări de albii ; Inginer CFDP – specializare lucrări de artă (poduri,
podețe, pasaje, viaducte) ; Inginer constructor – specializare construcții civile ; Inginer instalații –
specializare instalații electrice ; Inginer instalații – specializare instalații sanitare și rețele exterioare
de apă și canalizare ; Inginer instalații – specializare instalații termice (încălzire, ventilații și
climatizare) ; Inginer – specializare semnalizări feroviare (telecomenzi și electronică în
transporturi) ; Inginer – specializare telecomunicații feroviare ; Inginer electrotehnică – specializare
energoalimentare/linie de contact/protecții instalații cale și vecinătate .

Vezi mai multe detalii
OPORTUNITĂȚI PENTRU ÎNCEPUT DE CARIERĂ FEROVIARĂ

Curs calificare – MANEVRANT VAGOANE
Curs calificare – SEF MANEVRA
Curs calificare – SEF TREN

OPORTUNITATI DE CARIERĂ STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

Mecanic locomotivă
Cargo Trans Vagon S.A.
Descrierea postului:
•
•
•

Răspunde de inventarul locomotivei, de la luarea în primire până la predarea acesteia.
Răspunde de activitatea desfășurată de către mecanicul ajutor sau seful de tren cu care este
comandat;
Răspunde de semnalizarea instrucționala […]

Directorul Centrului Zonal de Marfă Iași, Dumitru Anchidin, susține că operatorii privați vor fi primii
care vor beneficia de concedierile de la CFR Marfă.
El consideră că este vorba de o acțiune premeditată din partea actualei conduceri centrale a
operatorului național de transport feroviar de marfă, informează site-ul 7Iasi.ro. […]

INGINER MECANIC PROIECTANT APARATE DE CALE
voestalpine Railway Systems Romania

CERINTE
»Studii superioare tehnice de specialitate finalizate T.C.M. sau alt profil mecanic;
»Cunostinte limba engleza – nivel avansat;
»Cunostinte MS Office;
»Cunostinte proiectare asistata de calculator (AutoCAD si/sau NX Siemens – 2D, 3D); […]
Liberalizarea transportului feroviar este o provocare ce urmează să se realizeze și în România,
spune Vasile Șeclăman, președintele Organizației Patronatelor Societăților Private Feroviare din
România (OPSFPR).
Anul 2021 a fost declarat de Uniunea Europeana “anul european al căilor ferate”. Motivul? Este […]
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; […]

Programul de investiții la CFR SA pe 2021, cu finanțare asigurată de la bugetul de stat, prevede
cumpărarea de utilaje și mașini automate de întreținere și reparare a infrastructurii în valoare de
201.721.933 lei, echivalentul a aproximativ 40 milioane de euro.
La capitolul ”Investiții în continuare” totalul este […]

CFiR – FCFDP-UTCB, protocol pentru atragerea tinerilor către domeniul feroviar
și promovarea reciprocă a imaginii
Carieră Feroviară în România (CFiR) a încheiat un protocol de colaborare cu Facultatea de
Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București
( FCFDP-UTCB ) cu scopul de a atrage cât mai mulți studenți către o carieră în domeniul
feroviar și cel al transportului urban pe șină, precum și pentru promovarea reciprocă a
imaginii și activității desfășurate.
Un asemenea demers era necesar, în contextul în care astăzi, parcă mai mult ca niciodată, este
atâta nevoie de specialiști în infrastructura de transport, domeniu prioritar care determină progresul
unei societăți.

Vezi mai multe detalii

Lăcătuș revizii si reparații echipamente de frână
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; […]

Compania Geostud a prezentat intr-un clip video pe pagina sa de socializare modul în care se fac
forajele la Cluj pentru metroul din localitate.
Compania va realiza foraje pe 42 de poziții, potrivit unor anunțuri anterioare la primăriei
Cluj. Acestea sunt prevăzute în cadrul proiectului „tren Metropolitan Gilău – Floreşti – ClujNapoca […]
Coordonator Trafic Feroviar
LTE-Rail România

Cerințele postului:
•
•
•

De bază: Studii superioare, de preferat Facultatea de Transporturi
Cursuri/examene speciale (nu este obligatoriu): organizarea și conducerea activității de
transport feroviar
Atestate (nu sunt obligatorii): AFER/ […]

Amplasamentul pentru modernizarea căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Vasile Milea din
Capitală a fost predat marți dimineață, în prezența directorului general al Societății de Transport
București, Adrian Criț.
Primăria Municipiului București începe astfel modernizarea liniei de tramvai de pe Bulevardul […]

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

Comisia Europeană respinge din nou intenția României de a salva CFR Marfă. Un tânăr spaniol de
30 de ani absolvent al unei facultăți de drept este responsabil la Bruxelles pe dosar. Planul de
reorganizare a companiei prevede cedarea a 600 de locomotive și 20.000 de vagoane.
ROFERSPED ar urma să devină un operator de transport feroviar care ulterior va trebui […]

Inginer proiectant instalatii electrice ALSTOM TRANSPORT SA

Objectives
•
•
•
•

Support the Domain team leader;
Produce the Electrical drawing and the 3D presentation;
Produce cabling list and test protocol;
Ensure the respect of all the Electrical design constraints of each solution; […]

Ample proteste la Romvag Caracal și Meva Drobeta Turnu Severin, fabrici de vagoane de marfă
controlate de grupul american Greenbrier, sunt în desfășurare de câteva zile. Angajații se plâng de
nivelul scăzut al salariilor.
Angajații fabricii de vagoane din Caracal protestează în fața firmei, nemulțumiți de nivelul salariilor și
de […]

COLABORATORI

Sursa: CFIR

