GFR a publicat încă trei anunțuri de angajare
pentru funcțiile de MECANIC LOCOMOTIVĂ,
MANEVRANT VAGOANE și ȘEF DE TREN
5 mai 2020

GFR a publicat încă trei anunțuri de angajare pe CFiR pentru funcțiile
de MECANIC LOCOMOTIVĂ, MANEVRANT VAGOANE și ȘEF DE TREN. Pe lângă
acestea, oferta GRUP FEROVIAR ROMÂN (GFR) mai cuprinde trei anunțuri de
cursuri de calificare și alte trei de angajare.
MECANIC LOCOMOTIVĂ
Dacă ai:
* Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
* Autorizații de exercitare a funcției valabile (conducere în sistem simplificat/conducere
în echipă completă/conducere directă trenuri marfă)
* Permise de conducere pentru locomotive tip LDH/LDE/LEA
* Permis european de mecanic locomotivă
* Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
T
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MANEVRANT VAGOANE
Dacă ai:
* Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
* Autorizații de exercitare a funcției valabile
* Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
TTe așteptăm să aplici la acest job
e așteptăm să aplici la acest job
ȘEF DE TREN
Dacă ai:
* Certificat de calificare profesională și de competențe generale – valabile
* Autorizații de exercitare a funcției valabile (conducere în sistem simplificat și proba
frânelor)
* Activitate neîntreruptă în exercitarea funcției în ultimele 12 luni
Te așteptăm să aplici la acest job

GFR a publicat încă trei anunțuri de angajare, iar oferta lor mai
cuprinde trei anunțuri de cursuri de calificare și alte trei de angajare
nțuri de cursuri de calificare și alte trei ngajare
CALIFICARE - REVIZOR TEHNIC VAGOANE
CALIFICARE - MECANIC LOCOMOTIVĂ
CALIFICARE - MECANIC LOCOMOTIVĂ FEMEI
REVIZOR TEHNIC VAGOANE
INGINER – MRCF
INGINER – TTL

GRUP FEROVIAR ROMÂN (GFR) este entitatea fanion a
GRAMPET GROUP, cel mai mare holding feroviar privat din
Uniunea Europeană.
GRAMPET GROUP este format din 18 companii grupate pe
domenii de activitate astfel: operatori de transport feroviar de
marfă, logistică, construcţie, reparaţii și mentenanţă material
rulant și servicii IT.
GFR este o companie cu capital românesc 100% privat, care a devenit unul dintre
principalii jucători de pe piaţa concurenţială de transport feroviar de marfă din România
și lider naţional al transporturilor feroviare de produse petroliere.
Cu o experienţă în domeniul transporturilor de peste 18 ani, GFR și-a început
activitatea în anul 2001 ca operator de manevră, în 2002 a debutat ca furnizor de
transport feroviar, în anul 2006 a efectuat primul transport internaţional și începand din
2010 opererează prin toate frontierele de stat ale României.
GFR este membră a tuturor organizaţiilor internaţionale reprezentative și are acorduri
de colaborare atât cu operatorii feroviari de stat (BDZ Cargo, UZ, CFM, PKP Cargo,
ZK, RCH, HZ Cargo, ZBIH) cât și cu operatorii feroviari privaţi din Bulgaria, Ungaria,
Slovacia, Cehia, Polonia, Austria și Germania.
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