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Začněte svou kariéru v Rakousku 

PŘIJĎTE NA DRÁHY 

VAPS GmbH je dceřinou společností voestalpine Stahl 

GmbH, která je vedoucí společností Steel Division koncer-

nu voestalpine. Steel Division je jedním z předních výrobců 

oceli v Evropě. Již desítky let dodávají společnosti firmy Divi-

sion Steel svým zákazníkům v automobilovém průmyslu, sta-

vebnictví, strojírenství, výrobě domácích spotřebičů, trubek, 

profilů a v energetice a poskytují jim poradenství.

Jako interní poskytovatel personálních služeb společnosti 

voestalpine je VAPS na jedné straně zaměstnavatelem pro 

přibližně 500 zaměstnanců a na druhé straně zodpovídá za 

všechny záležitosti týkající se dočasného zaměstnávání v 

rámci „Competence Center dočasného zaměstnávání“.

KDO JE
VAPS?

Další informace o systému VAPS
naleznete na adrese 
www.vaps.at

VAPS – Competence Center Zeitarbeit 
voestalpine-Straße 1
4020 Linz, Austria
personalservice@vaps.at 
www.vaps.at



Chcete se významně podílet na plynulém 

provozu železniční dopravy ve známé 

společnosti?

Vaše pracovní náplň:

 » Svěšování a rozvěšovaní železničních vozů

 » Zajištění odstavených kolejových vozidel 

proti pohybu

 » Sjednávání posunu v určeném obvodu s 

centrálním stavědlem

 » Stavění posunových cest v určeném 

obvodu

 » Komunikace se strojvedoucím přímo nebo 

prostřednictvím vysílačky

 » Obsluha posunovací jednotky

 » Brzdění tažených a posunovacích vozů 

pomocí inhibitorů

4 ZAČÍNEJ SVOU KARIÉRU V RAKOUSKU

POSUNOVAČ (M/Ž) STROJVEDOUCÍ (M/Ž)

HLEDÁME 
TEBE

POJĎ PRACOVAT  
NA ŽELEZNICI

Chcete umět ovládat posunovací lokomotivy 

s výkonem přes 1000 koní a s nimi provozovat 

bezpečnou přepravu více jak 250 000 vozů ročně?

Vaše pracovní náplň:

 » Příprava, kontrola a údržba hnacího 

vozidla

 » Vykonávání posunových jízd v průběhu 

směny

 » Přesnost a spolehlivost

 » Kontrola technických a technologických 

procesů

 » Dodržování všech provozních předpisů

 » Řízení mimořádných událostí, tak i 

oznamování všech příslušných incidentů

Urgentně sháníme pracovníka na pracovní pozici Posunovače a Strojvedoucí. LogServ 

je dceřinou společností, zajišťující veškerou logisticko-dopravní obsluhu mateřské firmy 

Voestalpine Stahl GmbH v Linci. Se svým týmem 230 zaměstnanců ročně zmanipuluje více 

než 20 milionů tun zboží. Firma nabízí odborné školení, permanentní růst a moderní pracovní 

prostředí s odpovídajícími odměnami. 

Zní to zajímavě? Tak se přihlaste na nabízenou pozici:

Po nástupu bude souběžně 

zahájen šestiměsíční 

jazykový kurz, během něhož 

budete optimálně připraveni 

na novou práci.

1. KROK 
PŘÍPRAVA

2. KROK 
ŠKOLENÍ
Zároveň zahájíte tříměsíční 

školící výcvik, abyste se 

mohli stát posunovačem. 

Po odpovídající praxi se 

můžete přeškolit na pozici 

strojvedoucího

Nástupní plat pro 

posunovače 2.750,-€, a pro 

strojvedoucího posunových 

lokomotiv 3.100,-€ hrubého 

(včetně všech bonusů), při 

týdenní normě 38,5 hod.

3. KROK  
KARIÉRNÍ ZAČÁTEK

PRAXE

Posunovač
ŠKOLENÍ 

Strojvedoucí
PRAXE

Strojvedoucí
ŠKOLENÍ

Posunovač
PŘÍPRAVA

Jazykový kurz

min. 2 roky 4 měsíce průběžně3 měsíce6 měsíců


