CARGO ŤA CHCE!
Máte záujem podporiť ekológiu v železničnej doprave?
Vaša práca bude zameraná na oblasť odpadového a vodného hospodárstva
a ochranu ovzdušia.

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
ako jediný celosieťový nákladný železničný dopravca
ponúka záujemcom možnosť získať zárobok

930 EUR v profesii
EKOLÓG
s miestom výkonu práce v Bratislave
Z toho
• 880 EUR brutto je základná mesačná mzda pri nástupe do pracovného pomeru
K tomu
• 50 EUR prémie vyplácané mesačne
Ďalej ponúkame:
• 300 - 1000 EUR je možnosť vyplatenia odmeny za získanie kolegu pre niektorú z vybraných profesií,
ktorý zotrvá v pracovnom pomere (výška odmeny je v závislosti od profesie kolegu a regiónu, v
ktorom bude kolega pracovať).
• Skrátený týždenný fond pracovného času 37,5 hodiny
• Pružný pracovný čas
• Pracovné voľno s náhradou mzdy s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce pri osobných
prekážkach v práci
• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností
• Možnosť výhodného využitia prepravy stavebných materiálov, uhlia, dreva s využitím vozňových
zásielok (zapožičanie a preprava nákladných vozňov) na základe platného režijného preukazu
• A mnohé ďalšie benefity v zmysle Podnikovej kolektívnej zmluvy

Požiadavky kladené na uchádzača
•
•
•
•
•

•

Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa so zameraním na oblasť životného prostredia, alebo
s technickým zameraním
Prax v odbore: je výhodou, nie je však podmienkou
Práca je vhodná aj pre absolventa VŠ s uvedeným zameraním
Odborné skúšky a osvedčenia: sú výhodou, nie však podmienkou
Počítačová zdatnosť: Word, Excel, MS Outlook, IS SAP - výhodou
Komunikačná zdatnosť, svedomitosť, flexibilita, disciplinovanosť, nekonfliktnosť, ochota pracovať
v tíme, spoľahlivosť

Zaradenie na uvedenú profesiu je možné od augusta 2022 a to na dobu určitú
počas materskej dovolenky a príp. aj počas rodičovskej dovolenky
Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte.
Svoje žiadosti a životopisy môžete zasielať do 17.7.2022
na e-mail: kariera@zscargo.sk

