
         Kielce, dn. 18 września 2019 r. 

 

 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach                        
poszukuje kandydatów na stanowisko: 

KONDUKTOR 

Warunki: 
-  rodzaj pracy: pełen etat, 
-  typ umowy: umowa o pracę, 
-  miejsce pracy – jedna z wymienionych miejscowości: Kielce, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna. 
 
Wymagania: 
-  wykształcenie minimum średnie, 
-  mile widziane doświadczenie przy obsłudze klienta oraz znajomość języka angielskiego, 
-  umiejętność pracy w zespole, 
-  wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie w pracę. 
 
Zakres obowiązków: 
-  prowadzenie kontroli i sprzedaży biletów w pociągach, 
-  udzielanie podróżnym informacji o rozkładzie jazdy pociągów, 
-  udzielanie w razie potrzeby pomocy podróżnym, 
-  dbanie o pozytywny wizerunek Spółki. 
 
Oferujemy: 
-  zatrudnienie na umowę o pracę, 
-  kurs na stanowisko konduktora przed rozpoczęciem samodzielnej pracy, 
-  ulgi przejazdowe na przejazdy koleją na terenie całej polski oraz niektórych krajów europejskich, 
-  szeroki pakiet świadczeń socjalnych, 
-  pracę z doświadczonym zespołem osób, 
-  możliwość awansu na stanowisko kierownika pociągu. 
 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach: ul. H. Sienkiewicza 78, 
25-501 Kielce lub przesłanie drogą e-mailową na adres: sekretariat.kielce@p-r.com.pl 
CV można również złożyć osobiście w siedzibie Oddziału w Kielcach (pok. 1.13) 
 

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