CARGO ŤA CHCE!
Máte záujem pracovať
v oblasti technológie a predpisov prevádzky?
Vaša práca bude zameraná na garanciu, aplikáciu a výklad medzinárodného predpisu Nakladacie
predpisy UIC a interného predpisu Podmienky výkonu prepravných činností a práce s nákladnými
vozňami v podmienkach ZSSK CARGO a s nimi súvisiace prepravno-tarifné oznamy
v podmienkach ZSSK CARGO a externe pre zákazníkov ZSSK CARGO, účasť ako zástupcu
ZSSK CARGO na medzinárodných rokovaniach v pracovnej skupine UIC Nakladacie predpisy, na
seminároch a poradách k prideleným predpisom.

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

1290 EUR v profesii
MANAŽÉR PRE NAKLADACIE PREDPISY
s miestom výkonu práce Bratislava
Z toho
• 1140 EUR brutto je základná mesačná zložka mzdy pri zaradení na túto profesiu
K tomu
• Cca 150 EUR brutto je pohyblivá zložka mzdy vyplácaná mesačne

• 300 – 1000 EUR – možnosť vyplatenia odmeny za získanie ďalšieho kolegu pre niektorú z vybraných
profesií, ktorý zotrvá v pracovnom pomere (výška odmeny je v závislosti od profesie a od regiónu, v ktorom
bude kolega pracovať)
• 37,5 hodinový skrátený týždenný fond pracovného času
• Pružný pracovný čas
• Služobný mobilný telefón a Notebook
• 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. stupňa - dopravné alebo technické zameranie je výhodou
• Jazykové schopnosti – Nemecký jazyk / Francúzsky jazyk B1 – mierne pokročilý, Anglický jazyk B1 –
mierne pokročilý – je výhodou
• Prax v odbore železničnej prepravy je výhodou
• Odborné skúšky, certifikáty sú výhodou
• Počítačová zdatnosť: MS Office - Excel, Word, Internet, Outlook - mierne pokročilý
• Komunikatívnosť, tímovosť, sebariadenie, ochota a schopnosť učiť sa, hľadať riešenia, zodpovednosť,
spoľahlivosť, disciplinovanosť

Zaradenie na inzerovanú pozíciu je možné po splnení podmienok. Tešíme sa na Vás!
Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte. Svoje žiadosti a životopisy môžete zasielať
na e-mail: kariera@zscargo.sk

