CARGO ŤA CHCE!
Máte záujem zapojiť sa do údržby a opráv
železničných koľajových vozidiel?
Práca je vykonávaná v Rušňovom depe Trenčianska Teplá a je zameraná na samostatný výkon
technických a elektrotechnických prác súvisiacich s vyhľadávaním a odstraňovaním porúch na
zariadeniach železničných koľajových vozidiel (ŽKV).

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

1000 EUR v profesii
ELEKTROMECHANIK železničných koľajových vozidiel
s miestom výkonu práce Trenčianska Teplá

Z toho
• 780 EUR brutto je základná mesačná mzda pri nástupe do pracovného pomeru

K tomu
• Cca 220 EUR - prémie a príplatky
• 400 – 600 EUR – možnosť vyplatenia odmeny za získanie ďalšieho kolegu pre
niektorú z vybraných profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere (výška odmeny je
v závislosti od regiónu, v ktorom bude kolega pracovať)
• Nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas vo výške 60% priemerného zárobku
zamestnanca
• Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
• Skrátený týždenný fond pracovného času 37,5 hodiny
• 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
nákladných vozňov na základe platného režijného preukazu
• Mnohé ďalšie benefity v zmysle Podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO

Stačí ak budete spĺňať
•
•
•
•
•
•

Stredné odborné vzdelanie – výučný list / elektrotechnické zameranie
Dobrý zdravotný stav pre manuálnu prácu
Odborné vedomosti
Manuálne zručnosti
Prax v odbore je výhodou, nie však podmienkou
Ochota pracovať v kolektíve, schopnosť učiť sa, zodpovednosť,
disciplinovanosť

spoľahlivosť,

Nástup do pracovného pomeru je možný
po splnení podmienok ihneď alebo podľa dohody. Tešíme sa na Vás!
Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte.
Svoje žiadosti a životopisy môžete zasielať na e-mail: kariera@zscargo.sk

