
Zarządca narodowej sieci linii kolejowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrala

Biuro Planowania Strategicznego

POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO PRACY:

ds. systemowych analiz technicznych
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

1. Pracownik zatrudniony na stanowisku bę-
dzie odpowiedzialny (jako jeden z branżystów 
zespołu) za: 

a) Analizę i weryfikację dokumentacji przedprojekto-
wej i projektowej, przygotowywanej przez wykonaw-
ców, dla przedsięwzięć inwestycyjnych perspektywy 
finansowej 2014-2020;
b) Ramowe określanie zakresów rzeczowych no-
wych przedsięwzięć inwestycyjnych, w celu właści-
wego sformułowania wymagań wobec przyszłych 
wykonawców;
c) Analizę danych dotyczących stanu technicznego 
infrastruktury kolejowej, w celu identyfikacji wąskich 
gardeł, a także opracowywanie i rekomendowanie 
rozwiązań pozwalających na ich likwidację;
d) Współtworzenie planów strategicznych rozwoju 
sieci kolejowych poprzez analizę (pod kątem tech-
nicznym) zgłaszanych inicjatyw inwestycyjnych.

2. Niezbędne kwalifikacje:

a) Wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 
związanej z infrastrukturą kolejową; 

b) Doświadczenie związane ze sporządzaniem lub 
weryfikacją dokumentacji projektowej i przedprojek-
towej;
c) Ogólna znajomość polskiej sieci kolejowej oraz 
najważniejszych kolejowych przedsięwzięć inwesty-
cyjnych;
d) Znajomość języka angielskiego na poziomie umoż-
liwiającym swobodną komunikację. Preferowana bę-
dzie znajomość również drugiego języka obcego;
e) Znajomość MS Office (w tym MS Excel na pozio-
mie eksperckim) oraz programów CAD 
(np. AutoCAD, Microstation);
f) Mile widziana umiejętność obsługi aplikacji kom-
puterowych związanych z jedną z następujących 
dziedzin: tworzenie grafiki wektorowej, bazy danych, 
języki programowania;
g) Umiejętność analitycznego myślenia i planowa-
nia;
h) Umiejętność pracy w zespole oraz dzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV poprzez
APLIKUJ

w terminie do 27.04.2014 roku
Wszystkie odpowiedzi traktowane będą, jako poufne. 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 
Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
W przypadku braku takiej klauzuli, kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte, 
zgodnie z Ustawą, bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.
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