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

Specjalista ds. oferty przewozowej i obiegów 

 
Nr ref: TDO/S/14/2018 

miejsce pracy: Katowice 

 
Zadania: 

• Współpraca przy projektowaniu oferty przewozowej, 

• Analizowanie możliwości i zasadności zmian w ofercie przewozowej 

• Analizowanie potrzeb przewozowych, 

• Tworzenie informacji o rozkładach jazdy pociągów, 

• Uzupełnianie rozkładu jazdy o informację handlową, 

• Współpraca przy modyfikowaniu obiegów taboru na przyszłe okresy rozkładu jazdy, 

• Praca na systemie SKRJ, 

 
Wymagania  stawiane kandydatom: 

• Umiejętność pracy w zespole, 

• Znajomość sieci połączeń pasażerskich oraz infrastruktury transportowej, 

• Umiejętność pracy na wykresach ruchu, 

• Rozumienie potrzeb pasażerów, 

• Znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym transportem, 

• Umiejętność analitycznego myślenia, 

• Umiejętność szybkiego uczenia się, 

• Umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych, 

• Umiejętność analizy i przetwarzania danych za pomocą funkcji logicznych w programie Excel, 

• Mile widziane doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwie kolejowym i/lub przy planowaniu transportu 
publicznego, 

• Wykształcenie minimum średnie 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• możliwość rozwoju zawodowego. 

• możliwość bezpłatnego podróżowania pociągami Kolei Śląskich, 

• możliwość korzystania z ZFŚS (dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz wypoczynku 
zorganizowanego dla dzieci pracowników, 

• nagrody jubileuszowe, 

• ubezpieczenie grupowe, 

• elastyczny czas pracy, 

• 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 TDO/S/14/2018 
 
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. 

 


