Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO: 35 914 921,
(ďalej len „ZSSK CARGO“)
prijme do pracovného pomeru zamestnancov na profesiu

Vlaková čata - SPRIEVODCA
s miestom výkonu práce:
Bratislava, Devínska Nová Ves, Kúty, Trnava, Leopoldov, Nové Zámky, Štúrovo, Zohor
Zameranie druhu práce: sprevádzanie vlakov nákladnej dopravy, vykonávanie posunovacích prác, zvesovanie
a rozvesovanie vozňov, skúška brzdy, zabezpečovanie vozňov proti samovoľnému pohybu

•
•
•

Základná mzda: brutto od 606 EUR
Prémie a príplatky: cca 190 EUR po zaradení na samostatný výkon práce
Možnosť nástupu: IHNEĎ po splnení požiadaviek

Požiadavky
• Dobrý zdravotný stav - zdravotná spôsobilosť pre zmyslovú skupinu 2 v zmysle zákona o dráhach +
nočná práca
• Stredoškolské vzdelanie (vyučenie) technického zamerania
• Prax v odbore výhodou
• Základná počítačová znalosť
• Ochota pracovať v kolektíve, v nepretržitej prevádzke, manuálne zručnosti, vytrvalosť, spoľahlivosť,
zodpovednosť, schopnosť učiť sa
Ponúkame
• Bezplatné periodické odborné vzdelávanie a bezplatná periodická lekárska starostlivosť
• Pravidelné zvyšovanie mzdy – mzdový nárast a rokový postup
• Istota mesačnej mzdy, príplatkov a mzdových zvýhodnení
• Pracovný pomer uzavretý na dobu určitú 1 rok, následne s možnosťou uzatvorenia pracovného
pomeru na neurčitý čas
• Pracovné voľno s náhradou mzdy s vyšším počtom dní ako stanovuje Zákonník práce pri osobných
prekážkach v práci
• Možnosť čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy pre zlepšenie starostlivosti o rodinu a to v
spojitosti so starostlivosťou o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté
• Poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy osamelým zamestnancom, ktorí sa starajú o dieťa
mladšie ako 6 rokov
• Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
• Jednorazová sociálna výpomoc (pri narodení dieťaťa, mimoriadne ťaživej rodinnej situácii, dlhodobej
práceneschopnosti, pri úraze),
• Peňažný dar za viacnásobné darcovstvo krvi, dar pri pracovnom výročí
• Príspevok na regeneráciu pracovnej sily
• 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
• Po zaradení na samostatný výkon práce rušňovodiča 36 hodinový pracovný čas so započítaním
prestávky na jedlo a odpočinok, rekondičné pobyty a iné.
Kontakty
Bratislava
tel.: 02 / 2029 3235

e-mail: kariera@zscargo.sk

Uchádzačom o zamestnanie oznamujeme, že informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov
spoločnosťou ZSSK CARGO sú obsiahnuté v dokumente s názvom „Politika ochrany osobných údajov v obchodnej
spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.“, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zscargo.sk/oou,
v časti „Ochrana osobných údajov“.

