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# aTRAKCYJNA ścieżka kariery

WIZJE ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ

Jako Trakcja PRKiI S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, mosty, obiekty inży-
nieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,
• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,
• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową
• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,
• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po raz pierwszy na dworcu 

Łódź Fabryczna
• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci tramwajowej w Olsztynie.
• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE JEŚLI POSIADASZ:

Administratorem danych osobowych jest Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-807) przy Al. Jerozolimskich 100. Podanie da-
nych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych 
oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone  
w Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

DOŁĄCZ DO NAS

Współpraca w ramach umowy cywilno-praw-
nej;
Możliwość zdobycia wiedzy branżowej, unikalnych 
i pożądanych na rynku pracy umiejętności;

Profesjonalne wsparcie i mentoring przełożonego  
i przyjaznego zespołu;

Pisemne referencje po zakończeniu 

W związku z dalszym rozwojem firmy oferujemy 
staż zawodowy w dziale gwarancji - centrala firmy.

REKRUTACJA@GRUPATRAKCJA.COM

W związku z realizacją kolejnego kontraktu obecnie do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Stażysta/Stażystka w dziale gwarancji
Lokalizacja: Warszawa, ul Palisadowa 20/22

Wparcie Dyrektora w organizacji i koordynacji 
procesu usuwania usterek na zakończonych 
inwestycjach.

Analizę techniczną dokumentacji projektowej 
oraz weryfikacja zgłoszeń podczas wizji lo-

kalnych.

Udział w przeglądach technicznych 
obiektów, sporządzanie notatek, 
sprawozdań i inwentaryzacji.

Sporządzanie raportów doty-
czących realizacji planu napraw 
gwarancyjnych.

Przygotowanie pism w ramach bie-
żącej korespondencji z podwykonaw-

cami i inwestorami

Kontrolę jakości dokumentów przejmowanych 
do gwarancji.

Archiwizację dokumentacji technicznej i for-
malnej obiektów w obsłudze gwarancyjnej.

Wykształcenie (lub jesteś studentem 
ostatniego roku studiów) na kierunku 
energetyka lub budownictwo o specja-
lizacji drogowej, mostowej, kolejo-
wej.

Umiejętność czytania dokumentacji bu-
dowlanej

Wiedzę na temat procesu budowlane-
go, norm i warunków technicznych wy-
konania prac budowlanych.

Pierwsze doświadczenia przy realizacji 
robót budowlanych, w szczególności  
z zakresu infrastruktury kolejowej/dro-
gowej. 

Dobrą znajomość pakietu MS Office,  
w tym Excel.

Prawo jazdy kat. B


