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Jesteśmy firmą międzynarodową – taka idea jest mocno osadzona w naszej kulturze 
organizacyjnej. Współpracujemy ze sobą blisko, tworząc przyjazne środowisko pracy. Ufamy 
poczuciu odpowiedzialności naszych pracowników i wierzymy, że podejmują właściwe decyzje. 
Zapewniamy bezpieczeństwo zatrudnienia, a jednocześnie tworzymy możliwości rozwoju 
osobistego, tak aby nasi pracownicy mieli rzeczywisty wpływ na rozwój firmy i naszego biznesu. 
 
Jesteśmy jedną z wiodących firm w branży dzierżawy wagonów towarowych w Europie i jesteśmy 
częścią amerykańskiej korporacji GATX. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu 
operacyjnemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze oferujemy naszym klientom na całym 
świecie kompleksowy serwis i wsparcie o najwyższym standardzie, dostarczając im wagony 
towarowe, w tym wagony cysterny, należące do naszej zdywersyfikowanej floty. 
 

Aktualnie do działu Business Unit Chemistry & Freight w naszym biurze w Warszawie poszukujemy 
kandydata/kandydatki na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Technicznych m/k 
 

(miejsce pracy: Warszawa) 

 

Czym się będziesz zajmować: 

 będziesz osobą odpowiedzialną za tzw. techniczną obsługę kontraktów dzierżawy 
wagonów kolejowych, 

 będziesz monitorować i zarządzać naprawami wagonów, 

 do Twoich obowiązków będzie należało przeprowadzenie raz w roku, wspólnie z resztą 
zespołu, szkolenia technicznego dla naszych klientów, 

 swoje działania będziesz wprowadzać do systemów IT – pracujemy w międzynarodowym 
środowisku, w kilku krajach - dbałość o uzupełnione bazy danych to bardzo ważny element 

naszej pracy. 

 

Zakres obowiązków:  

 przetwarzanie planów napraw rewizyjnych wagonów, 

 monitorowanie i zarządzanie przestojami wagonów, 

 prowadzenie napraw w drodze w obrębie regionu sprzedażowego, 

 organizowanie terminowych przybyć wagonów do zakładów naprawczych, 

 wprowadzanie danych o naprawach do systemów IT. 

 zarządzanie reklamacjami klientów m.in. dotyczącymi napraw i usterek wagonów, 

 wykonywanie prac administracyjnych związanych z utrzymaniem wagonów oraz zwrotem 
wagonów z dzierżawy, 

 dbanie o najwyższy poziom relacji z klientami. 

 

Od kandydatów oczekujemy: 

 wykształcenia technicznego (także studenci ostatnich lat i studiów zaocznych), 

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (w tym słownictwa 
tzw. Business English), znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem, 

 umiejętności prowadzenia korespondencji handlowej oraz utrzymywania dobrych relacji 
z klientami, 

 praktycznej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
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 bardzo dobrej organizacji pracy, 

 cierpliwości, systematyczności, dokładności oraz staranności i dbałości o szczegóły, 

 wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, 

 znajomości branży kolejowej lub chęci jej poznania, 

 doświadczenie w branży transportowej, automotive, logistycznej – mile widziane, 

 rozwiniętych zdolności analitycznych. 

 
Oferujemy:  

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 współpracę w zespole i dobrą atmosferę pracy, 

 ciągłe szkolenia techniczne dotyczące naszej floty i systemów wagonów, możliwość 
podnoszenia kwalifikacji, 

 elastyczny czas pracy i możliwość pracy z domu (tzw. Home Office), 

 pakiet świadczeń dodatkowych, opiekę medyczną, 

 nowoczesne biuro w centrum Warszawy, dobrze skomunikowane, 

 udział w projektach prowadzonych w profesjonalnym, międzynarodowym środowisku. 
 
 

Na aplikacje czekamy do 28 lutego 2020 r. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez poniższy link: 

 
https://gatx-rail-europe.jobbase.io/job/8rhntij5  
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