Kim jesteśmy?
Nowoczesnym przewoźnikiem regionalnym, który zapewnia bezpieczne podróżowanie, docierając do dużych
i małych miejscowości we wszystkich regionach kraju.
Istniejemy po to, aby nasi pasażerowie każdego dnia mogli wygodnie i sprawnie przemieszczać się bez względu na
to, gdzie mieszkają.
Zmieniamy się, ponieważ chcemy świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie oraz wyznaczać kierunki rozwoju
transportu pasażerskiego. Dokładamy wszelkich starań, aby być blisko ludzi i ich spraw, wspierając w ten sposób
organizację codziennego życia.
Wiele udało nam się osiągnąć i ciągle wiele wyzwań jeszcze przed nami – dzięki TWOJEJ pracy i zapałowi możemy
działać jeszcze lepiej z #żelaznąkonsekwencją.
U nas KAŻDY jest ważny – razem możemy wpływać na komfort i bezpieczeństwo dziesiątków milionów pasażerów
rocznie.
Dołącz do nas - buduj dobre relacje z POLREGIO w PODRÓŻY!
Biuro Eksploatacji w Warszawie poszukuje do Wydziału Optymalizacji i Zarządzania Drużynami osoby na stanowisko:

Specjalista - ds. energii trakcyjnej(1 etat) (K/M)
Oferujemy:















umowę o pracę,
miłą i konstruktywną atmosferę w zespole,
znaczące zniżki na przejazdy koleją dla Pracownika i jego najbliższej rodziny po okresie próbnym,
pakiet socjalny – dopłaty do wypoczynku, pożyczki pracownicze, świadczenia świąteczne,
dodatkowy dzień wolny z okazji Święta Kolejarza,
różnorodne i odpowiedzialne zadania,
możliwość szkoleń w specjalizacji i podnoszących efektywność realizowanych zadań,
dostęp do ubezpieczenia medycznego realizowanego w wielu placówkach w Polsce na korzystnych
warunkach,
służbowy telefon komórkowy,
system nagród uzależniony od wyników Spółki i oceny świadczonej pracy,
wygodną przestrzeń do przechowywania, podgrzewania i spożywania domowego posiłku,
kantynę na terenie kompleksu biurowego oraz codzienne dostawy zróżnicowanych posiłków przez firmy
cateringowe,
dogodną lokalizację w okolicach Dworca Zachodniego – łatwy dojazd pociągami i komunikacją miejską,
biuro w nowoczesnym i przyjaznym budynku.

Główne zadania na tym stanowisku to:
 prowadzenie analiz kosztowych i ilościowych zużycia energii trakcyjnej w Spółce,
 odpowiedzialność za system informatyczny zliczający zużycie energii – administracja i rozwój,
 nadzór nad umową na zakup energii trakcyjnej: udział w negocjacjach, prowadzenie umowy,
rozliczanie kosztów,
 śledzenie bieżących zmian w prawie energetycznym,
 poszukiwanie nowych rozwiązań optymalizujących koszty energii,
 bieżąca współpraca z organami decyzyjnymi Spółki – prezentowanie postępów i planowanych
działań na posiedzeniach Zarządu.

Czego oczekujemy?
 Wykształcenie







wyższe
(preferowany
kierunek:
energetyka
bądź
kierunki
techniczne/ekonomiczne).
Duża samodzielność w działaniu.
Doświadczenie w pracy z danymi oraz wysokie umiejętności analityczne (umiejętność pracy na
dużych zbiorach danych i rozwiązywania problemów analitycznych).
Bardzo dobra znajomość MS Excel (zaawansowane formuły, tabele przestawne,
mile widziane – VBA) i MS Power Point (tworzenie estetycznych prezentacji zarządczych).
Dobra organizacja pracy, terminowość i samodzielność.
Komunikatywność i umiejętność współpracy w ramach zespołu.
Znajomość ustawodawstwa z zakresu prawa energetycznego będzie dodatkowym atutem.

Jak aplikować?
 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 20 lutego 2020 r.,
na adres:

kariera@p-r.com.pl oraz katarzyna.olszanowska@p-r.com.pl

Chcesz z nami pracować, ale to stanowisko nie jest Twoim wymarzonym?
Napisz do nas na adres: kariera@p-r.com.pl

