Toromistrz
Miejsce pracy:
kontrakty realizowane na terenie całej Polski
Opis stanowiska:
 nadzór nad pracą grupy pracowników zajmującej się bieżącym utrzymaniem nawierzchni kolejowej, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac
naprawczych gwarantujących bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
 sporządzanie harmonogramów napraw i raportów na temat infrastruktury kolejowej;
 organizacja pracy i przestrzeganie procesów technologicznych robót przy bieżącym
utrzymaniu i konserwacji infrastruktury kolejowej;
 analiza i definiowanie zakresu potrzeb na remonty, materiały i części do utrzymania torów
i rozjazdów;
 tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie nowych technologii;
 współpraca oraz nadzór nad firmami wykonującymi zlecone naprawy torów i podtorza;
 zapewnienie efektywnej komunikacji w zespole;
 sporządzanie dziennych raportów z wykonywanych czynności dla grupy podległych
pracowników.
Wymagania:
 wykształcenie zasadnicze lub średnie o specjalności związanej z budową i utrzymaniem
nawierzchni kolejowej;
 aktualne uprawnienia do pracy na stanowisku toromistrza;
 doświadczenie w kierowaniu pracami torowymi;
 znajomość zagadnień z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu
drezyn, maszyn torowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania
robót;
 posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych wykonywanie
szkiców, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru
i obiektu;
 samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 dobry stan zdrowia;
 dyspozycyjność i gotowość odbywania podróży służbowych w tym w weekendy.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 ciekawą i pełną wyzwań pracę.
Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny;
 bezwzględnie dokumenty potwierdzające uprawnienia.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Zaklad Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Kolejowa 4 moich danych osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach
aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi
prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie
wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

