Elektromechanik
Pracovní náplň:
•
•
•
•

běžná údržba kolejových vozidel – osobních vagonů (interiér i
exteriér)
oprava elektrických zařízení osobních vagonů (osvětlení, pohon
dveří vozu, silové i ovládací obvody CZE)
provádění analýzy diagnostických zařízení kolejových vozidel
vedení základní evidence o opravách kolejových vozidel

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

SŠ elektro vzdělání (slabo nebo silnoproud)
zkouška z vyhl. 50/1978 Sb., min. §6 (osoba znalá)
znalost elektrických schémat a základních elektrických strojů,
přístrojů a zařízení
manuální zručnost
praxe v oboru kolejových vozidel výhodou
základní znalost práce na PC (internet, MS Word, Excel)

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

zázemí progresivního vlakového dopravce
motivující mzdové ohodnocení
příležitost k seberealizaci
příležitost podílet se na rozběhu nových projektů
řada zaměstnaneckých výhod
přátelský pracovní kolektiv

Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis na
email personalista@studentagency.cz nebo navštivte naše
stránky www.studentagency.jobs.cz

Strojvedoucí v zácviku
Co Vás na této pozici čeká?
•
•
•
•

jako strojvedoucí v zácviku získáte teoretické znalosti a praktické
dovednosti pro práci strojvedoucího
absolvujete kurzy, školení a zkoušky k získání licence
budete se podílet na posunu kolejových vozidel
budete asistovat při rozřazování a sestavování souprav vozů

Co od Vás očekáváme?
•
•
•
•
•

vzdělání, které Vám umožňuje orientovat se v technických
oblastech vlakové dopravy
zodpovědný a spolehlivý přístup
trestní bezúhonnost
zájem o oblast železniční dopravy
zdravotní způsobilost (podle Vyhlášky č. 101/95 Sb. MD)

Chcete se stát strojvedoucím? Pak Vám nabízíme:
•
•
•
•
•

možnost získat licenci strojvedoucího v naší společnosti
stabilní práci v silné a spolehlivé české firmě
podílení se na zvyšování kvality cestování v Čechách a na
Slovensku
příležitost plnit si své sny
zaměstnanecké benefity (dovolená navíc, slevy na firemní
produkty, stravenky, cafeteria benefity a další)

Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis na
email personalista@studentagency.cz nebo navštivte naše
stránky www.studentagency.jobs.cz

Mechanik
Pracovní náplň:
•
•
•
•

montáž, demontáž a rekonstrukce jednotlivých kolejových dílů a
částí vozů
diagnostika, seřizování a údržba kolejových vozidel
zámečnické práce
opravy vadných dílů

Očekáváme:
•
•
•
•
•
•

vyučení v oboru mechanik – opravář, případně zámečník
schopnost pracovat samostatně dle výkresové dokumentace
znalost kolejových vozidel výhodou
zdravotní způsobilost pro vstup do kolejiště
manuální zručnost a zodpovědný přístup k práci
svářečský kurz CO2 výhodou

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

zázemí jedné z nejdynamičtějších českých společností
motivující mzdové ohodnocení
příležitost k seberealizaci
příležitost podílet se na rozběhu nových projektů
pracoviště na Smíchovském nádraží
benefity (stravenky, benefitní portál, sleva na firemní produkty)

Pokud vás tato pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis na
email personalista@studentagency.cz nebo navštivte naše
stránky www.studentagency.jobs.cz

