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Pracownik ds. analiz technicznych w zakresie układów torowych  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Stanowisko ds. analiz technicznych w zakresie układów torowych 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

 wskazywanie docelowych wymagań w zakresie parametrów funkcjonalnych linii kolejowych z 
uwzględnieniem ich obecnej i przyszłej funkcji w systemie transportowym, 

 rozpoznawanie i analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury z 
uwzględnieniem priorytetów realizacyjnych oraz zgodności z programami rozwojowymi, 

 analiza standardów technicznych i regulacji prawnych w zakresie inwestycji oraz nadzorowanie procesu 
opracowania dokumentacji w ramach przygotowania inwestycji, 

 wyznaczenie strategicznych założeń dla zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych w ujęciu 
technicznym, 

 uczestnictwo w pracach prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne Spółki, w szczególności w 
zakresie wdrożenia strategicznych założeń dla danego zadania inwestycyjnego oraz opiniowanie 
dokumentacji dla tych zadań inwestycyjnych, 

 weryfikacja, analizy i opiniowanie opracowań przedprojektowych i projektowych, w szczególności w 
branży torowej oraz branżach powiązanych, 

 prowadzenie prac analitycznych w zakresie systemu transportu kolejowego oraz innych gałęzi 
transportu, w tym sporządzanie analiz technicznych, w szczególności koncepcji układów torowych. 

Wymagane kwalifikacje: 

 wykształcenie wyższe techniczne na kierunku transport kolejowy lub budownictwo lądowe (inżynieria 
lądowa) w specjalizacji drogi kolejowe lub pokrewne, 

 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z inwestycjami i drogami kolejowymi, 

 wiedza zawodowa z zakresu: transport kolejowy, inwestycje, infrastruktura kolejowa, budownictwo 
kolejowe, 

 znajomość pakietu MS Office, AutoCad/Microstation lub pokrewnego, dedykowanego projektowaniu 
układów torowych, 

 umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, 

 umiejętność radzenia sobie z emocjami, 

 zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego, 

 otwartość na zmianę. 

Mile widziane kwalifikacje: 

 uprawnienia projektowe w branży kolejowej (lub pokrewnej). 

Co zyskasz? 

 Umowę o pracę 

 Ulgi na przejazd koleją 

 Opiekę medyczną 

 Przyjazną i partnerską atmosferę pracy 

 Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową 

 Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji 

 Program sportowo -rekreacyjny 
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 

ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/pracownik-ds-analiz-technicznych-w-zakresie-ukladow-

torowych_7277430.html 
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