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UNICOM TRANZIT SA, operator feroviar privat și expeditor de marfă care activează în
România din anul 1994, a anuntat prin intermediul CFiR ca angajeaza: ȘEF DE TREN,
ȘEF DE MANEVRĂ, MANEVRANT DE VAGOANE, MECANIC DE LOCOMOTIVĂ ȘI
AUTOMOTOR si REVIZOR TEHNIC VAGOANE.

ȘEF DE TREN
Responsabilități:







Deservește trenul în vederea executării manevrelor în condiții de siguranța
circulației;
Însoțeste trenul și răspunde de siguranța mărfurilor transportate;
Are atribuții și răspunde de circulația și manevrarea trenului/ convoiului pe care îl
deservește;
Răspunde de inventarul vagoanelor;
Supraveghează respectarea regulilor de aranjare și asigurare a mărfurilor în vagoane
(lungime, tonaj, număr de osii);
Coordonează agenții de manevră care îi sunt subordonați.

Esti inginer, economist, tehnician, sef de proiect sau
Doresti sa iti dezvolti cunostintele despre domeniul feroviar?

sef

de

santier?

Inscrie-te la cursul “Calea Ferata de la A la Z” | 20 – 21 Martie

ȘEF DE MANEVRĂ
Responsabilități:





Conduce și organizează activitatea de manevră, in condiții de siguranța circulației;
Coordonează, conduce și execută toate operațiile legate de executarea manevrei
conform procesului tehnologic stabilit pe baza planului de manevră întocmit de
impiegatul de mișcare;
Coordonează agenții din partida de manevră.

MANEVRANT DE VAGOANE
Responsabilități:






Executa operațiile de manevră in condiții de siguranță;
Este subordonat Șefului de Manevră si execută toate ordinele si dispozitiile primite
de la acesta;
Executa legarea – dezlegarea vagoanelor intre ele;
Executa strangerea – slabirea franelor de mana, așezarea – ridicarea sabotilor de
mana la si de la rotile vagoanelor;
Transmite semnale cu instrumente portative, in scopul realizarii manevrelor.

MECANIC DE LOCOMOTIVĂ ȘI AUTOMOTOR
Responsabilități:





Conduce si supraveghează locomotiva atat în timpul manevrelor, cat și în parcurs;
Intervine la materialul rulant pentru rezolvarea disfuncționalităților;
Asigură funcționarea corecta a mecanismelor, instalațiilor, echipamentelor,
aparatelor atat la plecare cat și în timpul parcursului;
Respectă in totalitate atribuțiile de serviciu prevăzute în instrucțiunile de specialitate.

REVIZOR TEHNIC VAGOANE
Responsabilități:








Efectuează reviziile tehnice ale vagoanelor, în vederea asigurării condiţiilor de
siguranţă pentru circulaţia trenurilor sau executarea manevrelor;
Execută revizia şi pregătirea tehnică a vagoanelor din compunerea trenurilor;
Asigură întreţinerea şi probarea frânelor în exploatare;
Repară vagoanele defecte;
Notifică defectele şi lipsurile de la vagoane;
Asigură tratarea vagoanelor defecte retrase din circulaţie;
Asigură predarea în reparaţie a vagoanelor defecte şi primirea vagoanelor reparate
sau nou construite către şi respectiv de la unităţile specializate reparatoare sau
constructoare.

UNICOM TRANZIT SA este un operator feroviar privat și expeditor de marfă care activează
în România din anul 1994.
Societatea face parte din grupul de companii Unicom Group.
Unicom Tranzit SA deține și menține un parc de material rulant
performat și diversificat, capabil să satisfacă eficient cerințele
oricărui transport feroviar de mărfuri.
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.

Sursa: Club Feroviar

