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Grup Feroviar Român oferă zece motive pentru o carieră de viitor
la nivel național și internațional
Grup Feroviar Român (GFR) oferă zece motive pentru a-ți începe sau a-ți dezvolta o carieră de
succes în domeniul siguranței feroviare la nivel național și internațional în cadrul companiei
lor: mediu de lucru modern, specializare și instruire, lucru în echipă, învățare extinsă,
consiliere profesională și de carieră, cel mai de încredere angajator din industrie, diversitate,
oportunități de carieră, instruire la standarde internaționale, comunicare.
OFERTA GRUP FEROVIAR ROMÂN (GFR)
•

•
•
•

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 ; REVIZOR TEHNIC VAGOANE (RTV) ; 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 – reparatii – activitate locomotive ; LMAET – reparatii –
activitate locomotive
Oportunități de carieră pentru absolvenți/masteranzi: absolventi/masteranzi UPB –
Transport, Logistica, Material Rulant / UTCB – Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si
Poduri ; Program de stagiu cu definitivare Inginer TTL/MRCF

Vezi mai multe detalii

OPORTUNITĂȚI PENTRU ÎNCEPUT DE CARIERĂ FEROVIARĂ

Calificare Internă – Electrician reparatii, activitate locomotive

OPORTUNITATI DE CARIERA PENTRU ABSOLVENTI/MASTERANZI

Program de stagiu cu definitivare Inginer TTL/MRCF

OPORTUNITATI DE CARIERĂ

Inginer Material Rulant

STIRI – RUBRICA SUSTINUTA DE

LTE-Rail România
Descrierea jobului/Responsabilități principale:
•
•

Gestionează toate datele și documentele tehnice ale flotei de locomotive, utilizate de către
societatea noastră;
Întocmește rapoarte săptămânale/lunare/anuale cu privire la consumurile de curent,
motorină ale […]

Inginer CFDP – specializare infra și suprastructură căi ferate CNCF CFR SA
Inginer CFDP – specializare infra și suprastructură căi ferate

CNCF CFR SA

CNCF ”CFR”-SA face recrutări de personal de specialitate pentru activități de inginerie feroviară
(proiectare și asistență tehnică), iar una dintre specializările pentru care facem recrutări este cea de
Inginer CFDP – specializare infra și suprastructură căi ferate.
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; […]

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

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); […]

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 […]

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; […]
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; […]

COLABORATORI

