
Zielona Góra, dn. 25 lipca 2019 r.

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze
poszukuje kandydatów na stanowisko:

DYSPOZYTOR

Miejsce pracy:  Zielona Góra, 

Warunki:
 rodzaj pracy: pełen etat, praca zmianowa,
 typ umowy: umowa o pracę.

Wymagania:
 wykształcenie minimum średnie,
 mile znajomość zagadnień związanych z transportem kolejowym,
 obsługa komputera,
 mile widziane doświadczenie w zarządzaniu ruchem
 umiejętność pracy w zespole. 

Zakres obowiązków:
 nadzór nad prowadzeniem ruchu pociągów,
 minimalizowanie skutków zakłóceń w ruchu pociągów,
 nawiązywanie skomunikowań,
 raportowanie o sytuacji taborowej,
 planowanie pracy taboru,
 planowanie pracy drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

Oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony,
 przeszkolenie przez doświadczoną kadrę przed samodzielnym wykonywaniem pracy,
 ulgi przejazdowe na przejazdy koleją, 
 szeroki pakiet świadczeń socjalnych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. 
Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze: ul. Ułańska 3, 65-033 Zielona Góra
lub przesłanie drogą e-mailową na adres: pr.zielonagora@p-r.com.pl
CV można również złożyć osobiście w siedzibie Oddziału w Zielonej Górze (pok. 8.)

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: 
,,Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. Okres przetwarzania
danych na czas procesu rekrutacji.”

Inne informacje:

mailto:pr.zielonagora@p-r.com.pl


NIP: 526 25 57 278, REGON 017319719

Kapitał Zakładowy: 1 540 606 500,00 zł

www.polregio.pl

KRS: 0000031521

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru   Sądowego

 kandydaci  spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefoniczne

lub drogą e-mailową o terminie kolejnych etapów naboru. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi
osobami.

http://www.polregio.pl/

