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Pozice strojvedoucí
Jsme soukromý železniční dopravce s mateřskou společností v Německu působící na českém trhu již od roku 2010. V rámci produktové značky
Trilex zajišťuje dceřiná společnost Die Länderbahn GmbH provoz na linkách T7, RE a v létě také sezónní provoz na lince Liberec – Máchovo
jezero. Ryze česká společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. obsluhuje linky U12, U14 a turistickou linku T7 z Chomutova do Vejprt s přeshraniční
přepravou do německého Cranzahlu.
V roce 2021 uzavírá Die Länderbahn CZ s.r.o. s Libereckým krajem dopravní smlouvu na provoz železniční linky L4 z Rumburku do Mladé
Boleslavi město přes Českou Lípu. A v roce 2022 se provoz rozšíří také na linku L2 z Liberce do Děčína. Naše společnost expanduje, a proto
hledáme do našeho týmu další posily.

Náplň práce:

yy Vedení regionálních vlaků osobní dopravy
yy Řádná obsluha a péče o přidělené hnací vozidlo

Požadavky:

yy Ukončené vzdělání strojního, elektrotechnického nebo dopravního
zaměření s maturitní zkouškou nebo výučním listem
yy Zkušenosti v oboru vítány
yy Minimální věk 20 let
yy Technické znalosti a ochota dalšího vzdělávání
yy Dobrý zdravotní stav podle Vyhlášky č. 101/95 Sb. MD
podle § 1 písm. b
yy Možnost nepřetržitého pracovního režimu dle nástupních míst
yy Čistý trestní rejsřík
yy OA výhodou
yy Spolehlivost, flexibilita a mobilita

Zaujala vás tato nabídka?

Nabízíme:

yy Nástupní místo – Česká Lípa, Rumburk, Hrádek n. Nisou, Varnsdorf
yy Zaměstnání u stabilní společnosti v přátelském kolektivu
yy Motivující pracovní ohodnocení a firemní benefity
yy Náborový příspěvek
yy Stravné a příspěvek na ošatné
yy Příspěvek na penzijní připojištění a volnočasové aktivity
yy Služební telefon a zvýhodněné tarify pro rodinné příslušníky
yy Pracovní doba 37,5 hodin týdně
yy Flexibilní plánování pracovní doby
yy 5 týdnů dovolené
yy Spolupráce možná na HPP, DPP nebo DPČ
yy Nástup dohodou

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, paní Lenku Petrákovou na tel. č. +420 724 159 497 nebo přineste Váš strukturovaný životopis přímo
do kanceláře na nádraží v Lounech. Životopis také můžete zaslat na adresu lenka.petrakova@laenderbahn.com nebo nás kontaktovat přes
Facebook.

