CARGO ŤA CHCE!
Zmeňte svoj detský sen na skutočnosť a staňte sa rušňovodičom
Záujemcom ponúkame možnosť odbornej prípravy a získanie oprávnenia na samostatný výkon práce
rušňovodiča so zameraním na riadenie a obsluhu hnacích železničných vozidiel na železničnej dráhe.

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

855 EUR počas prípravy na profesiu

RUŠŇOVODIČ
s miestom výkonu práce podľa vlastného výberu uchádzača:
Bratislava, Leopoldov, Nové Zámky, Žilina, Zvolen, Spišská Nová Ves, Haniska pri Košiciach alebo Prešov.
Práca si vyžaduje cestovanie.
Z toho
• 805 EUR brutto je základná mzda počas prípravy na povolanie rušňovodiča
• 50 EUR prémie
K tomu
• 3000 EUR – stabilizačný príspevok pre novoprijatých zamestnancov
Ďalej ponúkame
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Zvýšenie základnej mzdy - po zaradení na samostatný výkon práce
Ďalšie zvýšenie základnej mzdy – pri rozšírení činností, ktoré sú v súvislosti s prácou rušňovodiča
Zvýšenie pohyblivej zložky mzdy (prémie) - po zaradení na samostatný výkon práce
Cca 320 EUR príplatky - vyplácané po zaradení na samostatný výkon práce
300 – 1000 EUR – možnosť poskytnúť odmenu za získanie ďalšieho kolegu pre vybranú profesiu, ktorý zotrvá
v pracovnom pomere (výška odmeny je v závislosti od profesie a regiónu, v ktorom bude kolega pracovať)
60% priemerného zárobku zamestnanca je nadštandardné mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas
(vysoko nad rámec zákona)
Skrátený 36 hodinový týždenný fond pracovného času so započítaním prestávky na odpočinok
a jedenie do pracovného času
Pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace uzavretý na neurčitý čas
Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast
Dielenský výcvik, internátny kurz pre zabezpečenie teoretickej prípravy, praktický výcvik
Bezplatné periodické odborné vzdelávanie a bezplatná periodická lekárska starostlivosť
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 zapožičania nákladných vozňov na prepravu stavebných materiálov, uhlia, dreva a pod.
A mnohé ďalšie benefity v zmysle Podnikovej kolektívnej zmluvy ZSSK CARGO

Pre prácu je potrebné spĺňať
• Minimálne stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie – vítaní sú aj absolventi
• Zdravotný stav podľa osobitného zákona - t.j. psychická spôsobilosť, zdravotná spôsobilosť pre zmyslovú
skupinu 1 + nočná práca
• Ochota pracovať v nepretržitej prevádzke, ochota a schopnosť učiť sa, presnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť,
disciplinovanosť,
• Bezúhonnosť (treba dokladovať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
• Vek: min. 19 rokov (pri nástupe do kurzu)

Nástup do pracovného pomeru je august-september 2022.
Ak ste sa rozhodli, zostaňme v kontakte. Svoje žiadosti a životopisy môžu uchádzači zasielať
na e-mail: kariera@zscargo.sk

