
 

 

 

 

 

 
Nabídka pracovní pozice - Wheelset Junior  
 
ERMEWA SA je evropským lídrem v oblasti pronájmu železničních vozů. Naše 
společnost provozuje ve svém vozovém parku 42 000 vozů pro nákladní dopravce, 
železniční společnosti a průmyslové společnosti bez ohledu na jejich odvětví.  

 
Náplň práce: 

- Plánování logistiky silniční nebo železniční dopravou daného náhradního dílu ve 

svěřeném regionu a kontrola plnění 

- Podpora s operativou na odděleních a podpora technického týmu 

- Sledování termínů a plnění zadání projektů 

- Každodenní komunikace s našimi dodavateli po celé východní Evropě 

- Práce v interním systému a zpracování technické dokumentace 

Požadavky:  
- Student bakalářského studia/čerstvý absolvent hledající praxi a uplatnění 

- Studium technického oboru, dopravy a logistiky, případně ekonomického zaměření 

- Anglický jazyk na min úrovni B1-2, další jazyky výhodou 

- Uživatelská znalost Excelu 

- Výborný time management, logické uvažování a pečlivost 

- Řidičský průkaz skup. B výhodou  

- Do našeho týmu dále hledáme někoho, kdo je : 

  - samostatný, zodpovědný a spolehlivý 

  - energický a pozitivně naladěný 

  - nebude se bát nových výzev 

  - rád bude přinášet nové nápady a umět překonávat překážky 

 

Co nabízíme? 

- Mladý kolektiv v mezinárodní společnosti s více než 60ti letou tradicí, která je druhým 

největším pronajímatelem železničních nákladních vozidel 

- Typ smlouvy dle vzájemné dohody a Vašich možností (DPČ, full time/part time) 

- Jazykové kurzy  

- Stravenky, multisport karta 



 

 

 

 

 

- Učast na každoročním team buildingu  

- Flexibilní pracovní doba 

 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte se na nás obrátit na email 

simona.vagnerova@ermewa.com, nebo na čísle +420602691073.  
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Job offer - Wheelset Junior  
 
Ermewa SA is a European leader for industrial railcars leasing services. Our 
company operates 42 000 railcars in its fleet for freight carriers, railway companies 
and industrial companies, regardless of their industry.  
 
Job description : 

- Support with logistic planning of the road/railwas transport of certaion spare part in 

given area and control of its fulfillment 

- Support the departments in daily operations 

- Monitoring deadlines and fulfilling project assignments 

- Everyday communication with our service suppliers from Eastern European countries 

- Work in internal system, processing and assessment of technical documentation  

Requirements :  
- A graduate or a senior student of technical university. Economical studies are also welcomed 

- English language on a level B1-2, another language is advantage 

- User knowledge or higher of Excel 

- An open-minded person with common sense, clear logic, time management skills and thoroughness 

- Driving license group B 

- We are also looking for someone who is : 

  - independet, responsible and reliable 

  - energetic and positive 

  - will not be afraid of new challenges 

  - will not be afraid of bringing new ideas and be able to overcome obstacles 

 

We offer : 
- Excellent professional and career opportunities in the international team of talented 

and energetic people in company with over than 60-year-old tradition in railway 

business 

- Flexible working hours 

- Meal tickets, multisport card 



 

 

 

 

 

 
- Language courses 

-  Participation in a teambulding 

 

 

If you are interested in our offer, do not hesitate to contact us on email address 

simona.vagnerova@ermewa.com or +420602691073 

 
 
                                                                                                                                                        


