
Zielona Góra, dn. 25 lipca 2019 r.

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

USTAWIACZ

Miejsce pracy: Punkt Utrzymania i Napraw Taboru Rzepin, 

                         Posterunek Rewizji Technicznej – Kostrzyn n/Odrą 

Warunki:

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

Wymagania:
 wykształcenie minimum zawodowe w danej specjalności,
 dobry stan zdrowia,
 odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie w pracę.

Zakres obowiązków:
 uzgadnianie z PKP PLK wjazdów i wyjazdów taboru na bocznicę, 
 wykonywanie manewrów z taborem,
 współpraca z mistrzem i dyspozytorem w zakresie podstawiania składów na tory technologiczne do

przeglądów, napraw, myjni,
 sprzęganie i rozprzęganie pojazdów, zabezpieczenie pojazdów przed zbiegnięciem,
 dokonywanie oględzin rozjazdów w przydzielonym obszarze.

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,
 możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

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:
 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.
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