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Obecnie poszukujemy osoby, która dołączyłaby do Działu Handlowego w 
Kolejach Śląskich Sp. z o.o.  jako:    
 
 

Kasjer stacjonarny 
 

Nr ref: NH/KS/01/2018 
Miejsce pracy: obszar województwa śląskiego 

 
Zadania: 

Osoba zatrudniona na stanowisku kasjera odpowiedzialna będzie m.in. za:  

 Zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta/ pasażera zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 Obsługę kasy fiskalnej i terminala płatniczego,  

 Prowadzenie dokumentacji kasowej, 

 Prawidłowe rozliczanie zmiany kasowej.  

 
 

Wymagania  stawiane kandydatom: 

 Wykształcenie minimum średnie, 

 Gotowość do pracy o różnych porach dnia oraz w różne dni tygodnia,  

 Rzetelność i uczciwość, 

 Umiejętność pracy pod presją czasu, skuteczność w działaniu,  

 Umiejętność pracy w zespole,   dobra organizacja pracy, 

 Dyspozycyjność,  

 Komunikatywność, 

 Wysoka kultura osobista, 

 Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem. 
. 
Oferujemy: 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 Możliwość rozwoju zawodowego, 

 Możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami Kolei Śląskich( dofinansowanie do 
wypoczynku pracowników oraz do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci pracowników), 

 Możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 Nagrody jubileuszowe, 

 Dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji „Dnia Kolejarza” 
 
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.com  
W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. ogłoszenia NH/KS/01/2018. 

 
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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