
Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje 
transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na 
obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie 
w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w 
bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą 
a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie 
ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty 
targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe.  CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się 
do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. 

 

W związku z dynamicznym rozwojem, Biuro Planowania i Rozwoju Kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny 

sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. analiz ruchowo-eksploatacyjnych 

 

Czym będziesz się zajmować: 

 Weryfikacją rozwiązań projektowych pod kątem zakładanego ruchu kolejowego. 

 Budową cyfrowych modeli sieci kolejowej. 

 Badaniem projektowanej infrastruktury kolejowej pod kątem niezawodności. 

 Wykonywaniem analiz ruchowo-eksploatacyjnych. 

 Współpracą z interesariuszami projektu oraz partnerami biznesowymi. 

Czego oczekujemy: 

 Zainteresowania branżą kolejową. 

 Znajomości zagadnień związanych z: 
 Projektowaniem liniowej oraz punktowej infrastruktury kolejowej. 
 Projektowaniem systemów sterowania ruchem kolejowym. 
 Konstrukcją rozkładów jazdy pociągów. 
 Eksploatacją transportu kolejowego. 
 Ogólnym funkcjonowaniem branży transportu kolejowego. 

 Znajomości pakietu MS Office. 

 Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. 

 Dokładności, wnikliwości, skrupulatności i systematyczności. 

 Umiejętności jasnego formułowania wniosków. 

 Dobrej organizacja pracy. 

 Kreatywności. 

 Umiejętności pracy w zespole. 

Co oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole; 

 Udział w największym projekcie infrastrukturalnym w Polsce o międzynarodowym znaczeniu; 

 Elastyczne godziny pracy; 

 Szkolenia i możliwość rozwoju; 

 Prywatną opiekę medyczną; 

 Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Dworca Zachodniego. 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Aleje Jerozolimskie 134. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia 
rekrutacji. 

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb procesu rekrutacji przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Aleje Jerozolimskie 134"  



Jeśli chcesz brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o 
umieszczenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Centralny Port Komunikacyjny 
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 134 w celach przyszłych rekrutacji."  

Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, wystarczy wysłać wniosek o wycofaniu zgody 
na adres mailowy: sekretariat@cpk.pl. 

Pełną informację o wszystkich przysługujących Ci prawach w zakresie ochrony danych osobowych uzyskasz 
tutaj: www.cpk.pl/POLITYKA-PRYWATNOŚCI 
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