
INFRACERT TSI jest Polską Jednostką Notyfikowaną specjalizującą się  
w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. 
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji składników  
i podsystemów interoperacyjności, ocen bezpieczeństwa, w tym procesu 
zarządzania ryzykiem, oraz szeroko rozumianej edukacji i wsparcia 
przedsiębiorców na polskim rynku kolejowym. Nasz zespół to grupa polskich 
i europejskich ekspertów, dysponujących obszerną wiedzą zgromadzoną 
podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, 
instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym.  
 
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów do odbycia 
stażu na stanowisku: Stażysta w Departamencie Certyfikacji - podsystem 
Tabor 
 
Kluczowe zadania na stanowisku pracy: 

 analiza projektów związanych z taborem kolejowym na zgodność  
z przepisami europejskimi tj. Technicznymi Specyfikacjami 
Interoperacyjności (TSI) oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, 

 wsparcie w weryfikacji dokumentacji projektowej, wykonywanie testów 
i sprawdzeń, 

 udział w zespole wykonującym inspekcje na miejscu, 
 udział w wydarzeniach branżowych, 
 komunikacja z klientem, 
 analiza dokumentacji procesu certyfikacji.  

Nasze wymagania: 

 status studenta w jednej z wymienionych specjalności: transport 
kolejowy, mechanika i budowa maszyn oraz pokrewne,  

 zainteresowanie branżą kolejową,  
 mile widziana znajomość zasad i przepisów z zakresu kolei, 
 umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, 
 wysoka kultura osobista, 
 odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych obowiązków. 

Oferujemy: 

 praca w zgranym, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej zespole, 
 po odbyciu stażu, możliwość przedłużenia współpracy, 
 odpowiednie narzędzia pracy, 
 podstawowe szkolenia w obszarach transportu kolejowego oraz 

zarządzania zespołem i projektami, 
 przyjazną atmosferę, 
 szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji, 



 współudział w realizacji projektów z dziedziny transportu kolejowego, 
 możliwość poznania od podstaw zasad administracyjnych oraz ich 

zależności, 
 możliwość realizacji pracy dyplomowej w oparciu o działalność firmy, 
 elastyczny grafik pracy. 

Daj sobie szansę na rozpoczęcie wspaniałej przygody! 

Nie musisz mieć doświadczenia, wszystkiego Cię nauczymy 😊 

 
Załącz swoje CV i aplikuj do nas wysyłając wiadomość na: 
biuro@infracert.com 
  
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie stanowiska stażowego, na jakie 
chcecie Państwo aplikować.  
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie stażu dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesów związanych ze stażem prowadzonego przez Spółkę 
INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych 
rekrutacji. 
 
 
 


