CARGO ŤA CHCE!
Máte záujem o prácu s vozňovými zásielkami?
Vaša práca bude zameraná na podaj a dodaj vozňových zásielok a s nimi súvisiace činnosti v zmysle
predpisov pre pokladničnú činnosť, evidovanie prepravných výkonov v Informačnom systéme prevádzky a v
príslušných prepravných dokladoch, spracovanie účtovných podkladov k fakturácii prepravných výkonov a
vykonávanie prepravnej prehliadky končiaceho vlaku (kontrola plnopočetnosti vozňov a sprievodných listín).

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

950 EUR v profesii
KOMERČNO - PREPRAVNÝ PRACOVNÍK
nákladnej prepravy
s miestom výkonu práce Bratislava Pálenisko
Z toho
• 710 EUR brutto je základná mzda pri nástupe do pracovného pomeru
K tomu
• Cca 240 EUR je pohyblivá zložka mzdy - prémie a príplatky
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)
• Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
• Skrátený 37,5 hodinový týždenný fond pracovného času
• 60% priemerného zárobku zamestnanca je nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas – vysoko
nad rámec zákona
• 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 (režijný
preukaz)
• Možnosť výhodného využitia prepravy stavebných materiálov s využitím zapožičania a prepravou
nákladných vozňov na základe platného režijného preukazu
• Množstvo ďalších benefitov z Podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO

Stačí ak budete spĺňať
•
•
•
•
•

Stredoškolské vzdelanie – výučný list
Dobrý zdravotný stav pre výkon nočnej práce
Počítačová zdatnosť MS Office - užívateľsky
Prax v odbore, skúšky, certifikáty sú výhodou
Ochota pracovať v kolektíve, zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, ochota a schopnosť učiť sa
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

