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                  Piaski, dnia 01.03.2023 r.  
  

Ogłoszenie o naborze pracowników  
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów  

  

Manewrowy, ustawiacz, prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe, 
rewident taboru – osoby do przeszkolenia  

   

Opis stanowiska:  

− realizacja prac związanych z obsługą wagonów,   

− realizacja prac manewrowych, podstawianie i zabieranie wagonów do/z punktów  

    ładunkowych,  

− system pracy zmianowy (czterobrygadowy) w ruchu ciągłym na Infrastrukturze kolejowej PGE  
    GiEK S.A. O/Elektrownia Opole.  

  

Wymagania:  

− wykształcenie – minimum zasadnicze zawodowe,  

− chęć szkolenia i podnoszenia kwalifikacji,  

− dobry stan zdrowia (wzrok, słuch) umożliwiający pracę na danym stanowisku.  

  

Miejsce pracy:  

− Opole  

  

Oferujemy:  

 − pracę w stabilnej Spółce, 

 − zatrudnienie na umowę o pracę,  
 − możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt Pracodawcy, 
 − pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
  

 

Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.  

System czasu pracy: zmianowy (czterobrygadowy) w ruchu ciągłym. 

Planowany termin zatrudnienia: Marzec 2023 r.  

Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę.  

Dokumenty aplikacyjne: Curriculum vitae /CV/, kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie i kwalifikacje. 

Termin składania dokumentów: do dnia 31.03.2023 r.  

Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco. 

 

 
Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:  
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Aplikuj  
lub przez wpisanie poniższego linku:  
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=bd2638c9f3f242958

2681874f9492622  
Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane i zostaną zniszczone po ich otrzymaniu. 

 Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem 
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 
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