Cargo Trans Vagon, companie care pune accent
pe experiență și calitate, prezentă la Târgul de
Carieră Feroviară în România
6 Mai 2022

Cargo Trans Vagon, companie care pune accent pe experiență și
calitate, va fi prezentă la Târgul de Carieră Feroviară în România, ediția
de primăvară 2022, care va avea loc în mediul online în perioada 10-12
mai 2022.
Cargo Trans Vagon S.A. este un operator de transport feroviar de marfă, care din anul
2004 desfășoară activități de ansamblu ale transportului feroviar de marfă, intern și
internațional, în conformitate cu cerințele feroviare și cu tehnologiile specifice de
transport, în condiții de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.
Compania funcționează ca operator privat de transport marfă pe calea ferată din anul
2004, în baza licenței nr.06/2007, în conformitate cu Certificatul de Siguranță – partea A,
eliberat de ASFR.
Compania Cargo Trans Vagon S.A. este membră a grupului de firme TTS (Transport
Trade Services).

Serviciile de transport oferite acoperă aproape întreagă rețea feroviară din România și
sunt prestate cu un parc de locomotive propriu, în conformitate cu Certificatul de
Siguranță – partea B, eliberat de ASFR.
La această ediție a Târgului de Carieră Feroviară în România, Cargo Trans Vagon
dorește să-și completeze echipa cu:


Șef tren – în toate punctele de lucru ale companiei;



Instructor Tracţiune – București, jud. Prahova;



Mecanic Locomotivă– în toate punctele de lucru ale companiei;



Instructor Vagoane – București;



Inginer Material Rulant – vagoane – București.

Accesează acum oferta Cargo Trans Vagon și programează-te la un
interviu pentru postul care te interesează

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul
feroviar şi cel al transportului urban pe şină, organizează în perioada 10-12 mai
2022, între orele 9 – 16, în mediul online prin platforma Zoom, ediția de primăvară
a Târgului de Carieră Feroviară în România.
Târgul de Carieră Feroviară în România reprezintă pentru persoanele interesate șansa
de a-şi începe sau consolida o carieră în acest domeniu, de a intra în contact direct cu
angajatorii.
Prima zi a evenimentului, 10 mai, este rezervată webinariilor susținute de instituțiile de
învățământ de profil și de companiile partenere (vezi programul aici), care vor putea fi
urmărite live pe pagina de facebook Carieră Feroviară în România, iar apoi vor fi
disponibile pe canalul de youtube. Cei care doresc să adreseze o întrebare vorbitorilor o
pot face fie trimițând-o pe adresa de email targ@cfir.ro, fie în direct, în timpul
prezentărilor.

În următoarele două zile, 11 și 12 mai, candidații vor avea ocazia de a se afla față în față
cu angajatorii, online, având astfel posibilitatea de a susține interviul pentru care s-au
programat în prealabil din orice loc s-ar afla, din România sau din străinătate, și de pe
orice dispozitiv cu conexiune la internet, care este compatibil cu aplicația Zoom și care
este dotat cu cameră, microfon și boxe/căști.
Companiile care doresc să își completeze echipele cu această ocazie

Pentru a asigura succesul acestui eveniment, CFiR are parte de sprijinul partenerilor săi

Colaborează cu instituții de învățământ, asociații profesionale și patronale

Și este susținută în demersul de promovare de către partenerii săi media

Urmăriți-ne pe site (https://cfir.ro/), newsletterul săptămânal și/sau social
media: linkedin, twitter, facebook, youtube și instagram pentru a afla noutăți
despre Târgul de Carieră Feroviară în România.

Pentru mai multe informații despre târg, ne puteți contacta la adresa de email
targ@cfir.ro sau prin chat-ul de pe site www.cfir.ro. Vom răspunde în intervalul orar
9 – 17, de luni până vineri.

Sursa: https://clubferoviar.ro/

