Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Spoločná cesta k úspechu

Kto sme
Sme najskúsenejší železničný nákladný dopravca na Slovensku so stabilnou
pozíciou na domácom aj medzinárodnom trhu. V našej republike sme najväčší
dopravca s takmer 80 percentným podielom na trhu. Svoje služby poskytujeme
zákazníkom zo všetkých hospodárskych odvetví.
Našim hlavným cieľom je udržanie si pozície lídra v spoľahlivosti na trhu
železničnej nákladnej dopravy. V záujme toho je pre nás prvoradá spokojnosť
zákazníkov, bezpečnosť železničnej prevádzky, ochrana životného prostredia
a zvyšovanie objemu prepravovaného nákladu.
K našim hlavným činnostiam patria:
•
•
•
•
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Služby nákladnej prepravy
Služby prekládky tovarov
Služby údržby a opráv železničných koľajových vozidiel
Prenájom železničných koľajových vozidiel

Benefity
Spokojní zamestnanci sú pre nás rovnako dôležití ako spokojní zákazníci.
Snažíme sa preto pre nich vytvárať prostredie, v ktorom budú cítiť rešpekt,
uznanie a že sú členmi kolektívu. Ak zamestnanec cíti, že je pre svojho zamestnávateľa dôležitý, odzrkadlí sa to na jeho prístupe k práci a na pracovnom
výkone. Starostlivosť o zamestnancov sa snažíme neustále zlepšovať. Našim
zamestnancom ponúkame celý rad benefitov. Tu sú niektoré z nich:
•
•
•
•
•
•

Náborový príspevok
Stabilizačné príspevky
Istota mesačnej mzdy, príplatkov
a mzdových zvýhodnení
Pravidelné zvyšovanie mzdy –
mzdový nárast a rokový postup
36 hodinový pracovný čas (u vybraných profesií „zamestnanec
v doprave“)
Prestávka na jedlo a odpočinok
so započítaním do pracovného
času (u turnusových zamestnancov)

•
•
•
•
•
•

•

Nadštandardná lekárska starostlivosť (u vybraných profesií)
Bezplatné periodické odborné
vzdelávanie
Stabilné pracovné prostredie
Príspevok na stravu nad rámec
zákona
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
Poskytnutie sociálnej výpomoci
pri dlhodobej práceneschopnosti,
mimoriadne ťaživej životnej situácii, pri živelných pohromách
Pracovné voľno nad rámec
zákona:

 pri osobných prekážkach

v práci,
 na zlepšenie starostlivosti
o rodinu,
 z dôvodu poveternostných
vplyvov
•
•

Rekondičné pobyty (pre vybrané
prevádzkové profesie aj nad rámec zákona)
Cestovné výhody na tratiach tuzemských a zahraničných železníc a dopravných spoločností
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Sekcia riadenia prevádzky
a trakcie
19 418 048 kilometrov ročne
12 078 197 000 hruboton kilometrov ročne
Hlavným poslaním sekcie je zabezpečenie a realizácia dopravy:
•
Tvorba miestnej technológie realizácie dopravy
•
Analýza chýb dopravy
•
Vykonávanie dozoru nad prepravou a dopravou
•
Zavádzanie a odriekanie vlakov
•
Prideľovanie vozňov
•
Aplikácia medzinárodných noriem v oblasti hospodárenia s vozňami
•
Prideľovanie rušňových čiat
•
Prideľovanie hnacích dráhových vozidiel
•
Príprava hnacích dráhových vozidiel pred nástupom na výkon
•
Realizovanie dopravy
Do nášho tímu hľadáme:
•
Rušňovodiča
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Rušňovodič
Čo budeš robiť
Riadiť, obsluhovať hnacie dráho•
vé vozidlo na železničnej dráhe
v zmysle príslušných dopravných predpisov, technických predpisov a technologických postupov
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav v zmysle
osobitných zákonov
•
Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – elektrotechnické, strojnícke, dopravné s technickým zameraním
•
Bezúhonnosť (dokladovať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
•
Vek: min. 19 rokov (pri nástupe
do kurzu)
Čo očakávame
•
Samostatnosť, analyzovanie a riešenie problémov, rozhodnosť,
zodpovednosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, osobnostný rozvoj
•
Ochotu pracovať v nepretržitej
prevádzke
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Sekcia prevádzky, prepravy
a vozňovej služby
Sekcia realizuje činnosti spojené so zabezpečením prepravy vozňov a vozňových
zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave. Má celoslovenskú pôsobnosť a 4 regionálne Strediská prevádzky - Bratislava, Košice, Zvolen a Žilina.
Jednotlivé pracoviská sekcie zabezpečujú nasledovné činnosti:
•
Pristavovanie a odsun vozňov na / z miesta na to určené
•
Zostavovanie a spracovanie vlakov
•
Kontrola technického stavu vozňov
•
Podávanie, spracovanie zásielok podávaných a došlých zákazníkom
•
Odovzdávanie a preberanie vlakov (vozňov) medzi dopravcam
Do nášho tímu hľadáme:
•
Sprievodcu nákladných vlakov
•
Vozmajstra
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Sprievodca nákladných
vlakov
Čo budeš robiť
•
Sprevádzať vlaky nákladnej dopravy
•
Vykonávať posunovacie práce
alebo vykonávať práce súvisiace s posunom vozňov
•
Zvesovať a rozvesovať vozne
a zúčastňovať sa na skúške
brzdy
•
Zabezpečovať vozne proti ujdeniu
•
Pri práci sa dorozumievať návesťami
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav – v zmysle
osobitných zákonov
•
Stredné odborné vzdelanie (výučný list)
•
Vzdelanie technického zamerania výhodou
•
Prax v odbore výhodou
Čo očakávame
•
Rozhodnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, manuálnu a technickú zručnosť,
zdatnosť, schopnosť učiť sa, ochotu pracovať v kolektíve a v nepretržitej prevádzke
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Vozmajster
Čo budeš robiť
• Posudzovať technický stav vozňov,
uloženie a zaistenie nákladu pri
výkone technických prehliadok
• Vykonávať skúšky brzdového zariadenia vozňov
• Rozhodovať o prevádzkyschopnosti železničných vozňov a ich
spôsobilosti na prevádzku
Čo musíš spĺňať
• Dobrý zdravotný stav - v zmysle
osobitných zákonov
• Stredné odborné vzdelanie (výučný list)
• Vzdelanie technického zamerania
výhodou
• Počítačová zdatnosť:
Základy MS Office a MS Outlook
• Prax v odbore výhodou
Čo očakávame
• Rozhodnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, manuálnu a technickú zručnosť,
zdatnosť, schopnosť učiť sa, ochotu pracovať v kolektíve a v nepretržitej prevádzke
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Sekcia údržby a opráv
železničných koľajových
vozidiel
17 000 ročne udržiavaných nákladných vozňov
v našich opravovniach vozňov
500 ročne udržiavaných hnacích dráhových vozidiel
v našich rušňových depách

10 x na Slovensku

Zameranie našej činnosti:
•
Údržba a opravy elektrických a motorových rušňov
•
Opravy nákladných vozňov
•
Bezpečnostné prehliadky nákladných vozňov a rušňov
•
Technické kontroly nákladných vozňov a rušňov
•
Sústruženie dvojkolesí nákladných vozňov a rušňov
•
Meranie a testovanie rušňov
•
Kalibrácie meradiel
Do nášho tímu hľadáme:
•
Elektronika
•
Elektromechanika
•
Mechanika
•
Zámočníka
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Elektronik železničných
koľajových vozidiel

Čo budeš robiť
•
Vykonávať špecializované opravy polovodičových zariadení pri údržbe
a opravách, rekonštrukciách a modernizáciách
•
Vyrábať kusovo atypické polovodičové zariadenia
•
Vykonávať prevádzkové úpravy, rekonštrukcie, modernizácie elektronických zariadení železničných koľajových vozidiel
•
Testovať elektronické zariadenia na diagnostických zariadeniach
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav
•
Stredné odborné vzdelanie / Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – elektrotechnické zameranie
•
Prax v odbore, odborné skúšky a osvedčenia sú výhodou
Čo očakávame
•
Samostatnosť, spoľahlivosť, disciplinovanosť, manuálnu a technickú
zručnosť, osobnostný rozvoj, digitálnu gramotnosť, technickú gramotnosť,
matematickú gramotnosť
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Elektromechanik
železničných koľajových
vozidiel
Čo budeš robiť
•
Vykonávať údržbu a opravy na elektrických častiach strojov, zariadení
a mechanizmov v rozsahu určenej kvalifikácie
•
Vykonávať merania na elektrických častiach
•
Vykonávať funkčné skúšky a konečné zriadenia elektrickej časti v rozsahu určenej spôsobilosti
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav
•
Stredné odborné vzdelanie / Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou – elektrotechnické zameranie
•
Prax v odbore, odborné skúšky a osvedčenia sú výhodou
Čo očakávame
•
Samostatnosť, schopnosť analyzovať a riešiť technické problémy, spoľahlivosť, disciplinovanosť, manuálnu a technickú zručnosť, technickú gramotnosť, zdatnosť

11

Mechanik železničných
koľajových vozidiel
Čo budeš robiť
•
Vykonávať kontroly, opravy a výmenu jednotlivých častí železničných
koľajových vozidiel
•
Premeriavať všetky druhy podvozkov železničných koľajových vozidiel
•
Vyväzovať a zväzovať dvojkolesia,
kyvné ramená a podvozky železničných koľajových vozidiel
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav
•
Stredné odborné vzdelanie (výučný list) - technické, strojnícke
zameranie
•
Prax v odbore a odborné skúšky sú
výhodou
Čo očakávame
•
manuálnu a technickú zručnosť,
technickú gramotnosť, samostatnosť, schopnosť analyzovať a riešiť technické problémy, zdatnosť,
spoľahlivosť, disciplinovanosť
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Zámočník železničných
koľajových vozidiel
Čo budeš robiť
•
Identifikovať mechanické poruchy a stanovovať postupy opráv železničných
koľajových vozidiel s využitím technickej dokumentácie
•
Riadiť a vykonávať práce pri prevádzkových úpravách, modernizáciách,
rekonštrukciách a periodických opravách mechanických častí železničných koľajových vozidiel
•
Vykonávať a riadiť práce neštandardných postupov pri odstraňovaní násilného poškodenia mechanických častí železničných koľajových vozidiel
Čo musíš spĺňať
•
Dobrý zdravotný stav
•
Stredné odborné vzdelanie (výučný list) – technické zameranie
•
Prax v odbore a odborné skúšky sú výhodou
Čo očakávame
•
manuálnu a technickú zručnosť, technickú gramotnosť, samostatnosť,
schopnosť analyzovať a riešiť technické problémy, zdatnosť, spoľahlivosť,
disciplinovanosť
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Personálne poradenstvo
•
•
•
•
•
•
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Pri adaptácii zamestnanca
Pri zaradení zamestnanca do interného výberového konania
O nárokoch a povinnostiach zamestnanca
O pracovnom čase a pri evidencii dochádzky
O možnostiach v rámci odmeňovania
V otázkach prihlásenia sa a ďalšieho postupu pri účasti na doplnkovom
dôchodkovom sporení

Kontakty

Pracovisko oddelenia personálnych služieb BRATISLAVA
Drieňová 24
820 09 Bratislava
Tel.: 02 / 2029 3235
Pracovisko oddelenia personálnych služieb ŽILINA
Hviezdoslavova 29
010 01 Žilina
Tel.: 041 / 229 2311
Pracovisko oddelenia personálnych služieb ZVOLEN
Môťovská cesta 1
960 02 Zvolen
Tel.: 045 / 229 5350
Pracovisko oddelenia personálnych služieb KOŠICE
Puškinova 3
040 01 Košice
Tel.: 055 / 229 5025
Pracovisko oddelenia personálnych služieb ČIERNA NAD TISOU
Hlavná 4/10
076 43 Čierna nad Tisou
Tel.: 056 / 229 2411
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ZAUJALA ŤA NAŠA PONUKA?
Napíš na kariera@zscargo.sk

KDE NÁS NÁJDEŠ?
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, 820 09 Bratislava

www.linkedin.com/company/zsskcargo/

www.facebook.com/zsskcargo/

www.instagram.com/zsskcargo/

www.zscargo.sk

