
 

 

WYG International sp. z o.o. jest częścią Grupy WYG (www.wyg.com) - brytyjskiej spółki notowanej na 
londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Zatrudnia ponad 1500 osób, a nasze biura są 
zlokalizowanych w 30 krajach na 3 kontynentach.  

W Polsce WYG działa od 1999 roku i dostarcza dla swoich partnerów profesjonalne rozwiązania z 
zakresu doradztwa technicznego, inżynierii transportu i ochrony środowiska.  

W związku z rozwojem naszej działalności poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

SPECJALISTA DS. ANALIZ RUCHU KOLEJOWEGO 
 

Miejsce pracy: WARSZAWA 

 

Obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku: 

• udział w realizacji projektów dotyczących m.in. strategicznego planowania rozwoju transportu 
kolejowego, analiz wykonalności inwestycji infrastrukturalnych, 

• modelowanie mikrosymulacyjne ruchu kolejowego w programie RailSys, 

• kontakt z klientem, 

• udział w opracowaniu finalnych raportów dla klientów firmy. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego kierunkowego lub ostatni rok studiów w zakresie specjalizacji: 
sterowanie ruchem kolejowym, torowej, logistyce transportu kolejowego lub pokrewnej 
kolejowej, 

• znajomości MS Office, szczególnie MS Excel, 

• zdolności analitycznych i umiejętności logicznego myślenia, 

• zdolności organizacyjnych, 

• samodzielności, odpowiedzialności, kreatywności inżynierskiej, 

• umiejętności pracy pod presją czasu, 

• prawo jazdy kat. B (aktywny kierowca). 

Mile widziane:  

• doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• znajomość programu RailSys/OpenTrack, 

• umiejętność posługiwania się programami z rodziny CAD, 

• zainteresowanie tematyką kolejową, 

• dobra znajomość j. angielskiego. 

 

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

• umowę o pracę / umowa zlecenie,  

• pracę przy ciekawych projektach infrastrukturalnych zarówno w aspekcie projektowym jak i 
doradczym, 

• pracę w młodym zespole, 

• przyjazną atmosferę w pracy, 



• możliwość dołączenia do międzynarodowej organizacji o najwyższych standardach pracy, 

• możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji w firmie o wieloletniej tradycji 
i międzynarodowym zasięgu, 

• atrakcyjne warunki finansowe, 

• współpracę z profesjonalnym oraz zgranym zespołem, 

• kartę multisport, 

• pakiet medyczny. 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o składanie aplikacji zawierającej CV w języku 

polskim wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres email: 

joanna.sarbiewska@wyginternational.pl 

Informujemy, że po weryfikacji ofert firma WYG skontaktuje się jedynie z wybranymi osobami. 

 

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie 

przez WYG International sp. z o.o. danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu 

rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane 

osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa, np. 

Twoje zdjęcie, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych 

przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) 

przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali 

dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest 

dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możesz ją cofnąć w każdym 

momencie, wysyłając e-mail na adres: kadry@wyginternational.pl. Cofnięcie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez WYG przed cofnięciem 

zgody. 

  

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach 

znajdziesz http://rodo.wyg.com.pl/wygi_info_dla_kandydatow.html 
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