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Nemzetközi diszpécser / vonatkoordinátor 
(műszakos munkarend) 
 

A Rail Cargo Carrier a Rail Cargo Group nemzetközi üzemeltetési ágaként vontatási szolgáltatásokat biztosít 

működési területein. Magyarországon kívül további 12 országban van jelen. 

Innovatív. Környezettudatos. Ügyfélorientált.  

 
Feladatok: 

▪ Több országra kiterjedően a vonatok közlekedésével kapcsolatos információkkal ellátja a Rail Cargo Group 

társaságait annak érdekében, hogy a szállításban érdekelt partnerek a lehető leggyorsabban a lehető 

legpontosabb információval rendelkezzenek. 

▪ A vonatok közlekedésének felügyelete, monitorozása. Az esetlegesen bekövetkező menetrendi zavarok 

vizsgálata, értesítések megtétele, beavatkozás, valamint az érdekelt szomszédos diszpécserek számára az 

információk továbbítása.  

▪ A felügyeletére bízott forgalmak tervezésében való aktív részvétel. 

▪ A betervezett vonatokhoz a szükséges vontatójármű hozzárendelésének ellenőrzése, szükség esetén a 

járművek tervezésében való részvétel, kiemelt figyelemmel a mozdonyok karbantartási ciklusidejére.  

▪ A vonatok fontossági sorrendjének meghatározása (pl. esetleges mozdonyhiány esetén). 

▪ Kapcsolattartás a megrendelőkkel, illetve azok képviselőivel. A megrendelők részére a rendszeresen adott 

információkon (automatikus előjelentés, státusz, helyzet) felül a vonatok közlekedésével kapcsolatos adatok 

megadása. 

▪ Munkája során folyamatosan használja a csoportszintű IT alkalmazásokat. 

▪ Kapcsolattartás a Rail Cargo társaságok és a magánvasutak diszpécsereivel, valamint a határforgalmi 

képviselőkkel. 

▪ Napi jelentések készítése a menedzsmentnek és a megrendelőknek. 

 
Amit kínálunk: 

 versenyképes juttatási csomag, 

versenyképes fizetés 

  
sport- és szabadidős programok 

 továbbképzési lehetőségek, szakmai 

fejlődés 

  
műszakos munkarend, határozatlan 

idejű szerződés, teljes munkaidő 

 
öngondoskodás támogatása 

  sikeres, összetartó, dinamikus csapat, 

nemzetközi, multikulturális, 

nagyvállalati munkakörnyezet 
 
Amit elvárunk: 

▪ Felsőfokú végzettség  

▪ Angol nyelven történő kommunikációs készség szóban és írásban 

▪ MS Office alkalmazások ismerete 

▪ Két műszakos munkarend vállalása (nappalos: 06.00-18.00 és éjszakai: 18.00-06.00) 

▪ Jó problémamegoldó készség és rugalmasság 

▪ Kommunikatív és csapatorientált személyiség 

▪ Vállalati gondolkodás mellett egyéni felelősségvállalás, megoldásorientált munkavégzés 

▪ Megbízhatóság, terhelhetőség, diszkréció 

 
Előnyt jelent: 

▪ Közlekedési vagy műszaki felsőfokú végzettség  

▪ Német vagy valamely közép-európai nyelv ismerete 

▪ Szakmai tapasztalat 

 
Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajz megküldésével, illetve fizetési igény megjelölésével az 

alábbi e-mail-címre:  

andrea.hajdok@railcargo.com  

 
 
A munkavégzés helye: 1133 Budapest, Váci út 92.  Jelentkezési határidő: 2023.05.10. 
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