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Obecnie poszukujemy osoby, która dołączyłaby do Działu Zarządzania 
i Utrzymania Taboru w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. jako: 
 
 

ZWROTNICZY 
 

Nr ref: TTU/Z/13/2017 
miejsce pracy: obszar województwa śląskiego 

 
Zadania: 

 dokonywanie zewnętrznych oględzin rozjazdów, łączników szynowych i odcinków 
izolowanych; 

 nastawianie potrzebnych położeń zwrotnic i wykolejnic znajdujących się w drodze przebiegu 
pociągów w obrębie posterunku zwrotniczego (okręgu nastawczego); 

 nadawanie sygnałów wizualno - słuchowych po należytym ułożeniu i ewentualnym 
zabezpieczeniu drogi jazdy taboru; 

 obserwowanie jazdy pociągów, pojazdów pomocniczych i pojazdów trakcyjnych, a w razie 
potrzeby zatrzymywanie ich sygnałem "Stój"; 

 dokręcanie śrub i wkrętów na przydzielonych rozjazdach i wykolejnicach; 

 czyszczenie elementów trących zwrotnic oraz ich smarowanie; 

 odśnieżanie rozjazdów i wykolejnic oraz usuwanie zlodowacenia ich elementów; 

 uczestniczenie w prowadzeniu manewrów w rejonie posterunku zwrotniczego (okręgu 
nastawczego) i zabezpieczanie odstawionego taboru; 

 stwierdzanie wyjazdu pociągu z sygnałem końcowym; 

 stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od 
porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska; 

 posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej; 

 obsługa ręcznie nastawianych zwrotnic; 

 ustawianie potrzebnego położenia zwrotnic i wykolejnic znajdujących się na drodze przebiegu 
pociągów; 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego; 

 uprawnienia do wykonywania pracy na w/w stanowisku; 

 doświadczenie w zawodzie - min. dwa lata; 

 umiejętność pracy w zespole; 

 odpowiedzialność, dokładność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność; 
 
Oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 

 możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 

 możliwość rozwoju zawodowego. 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.com 
W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia TTU/Z/13/2017 

 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w Kolejach Śląskich 
Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 
2016 poz 922). 

 
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 
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