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Mi vagyunk a jövő árufuvarozói: együtt, a Rail Cargo Group – az Osztrák Állami Vasutak (ÖBB) árufu-
varozási vállalatcsoportja – mindent megteszünk azért, hogy egy modern, megbízható és környezetbarát 
árufuvarozási láncot működtessünk.

Hatékony és környezetbarát logisztikai megoldásokkal vasúton fuvarozzuk az árukat, megfelelve az összes 
iparági és logisztikai elvárásnak, így kötve össze Európa városait és kikötőit a feltörekvő régiókkal egészen 
Ázsiáig.

Mi, a Rail Cargo Group 8.700 munkavállalójával, Európa vezető vasútlogisztikai vállalatai közé tartozunk. 

Feladatok, fókuszpontok:
• Egyedülálló 12 hónapos gyakornoki program fókuszban a vasúti  

árufuvarozással.

• A program 2019 szeptemberétől indul. A gyakornokok az első  
négy hónapot Magyarországon töltik, azt követően négy hónapot  
a Rail Cargo Groupnál Bécsben, majd további négy hónapot egy  
magyar leányvállalatnál dolgoznak.

• A program egyedülálló lehetőséget nyújt, hogy a jövő szakértőjévé  
válj a kulcsterületeink – mint logisztika, értékesítés vagy üzemeltetési 
terület – egyikén.

Amit elvárunk:
• Felsőfokú végzettség az alábbi területek valamelyikén: közgazdász, 

gépészmérnök, közlekedésmérnök vagy logisztika

• Frissen megszerezett diploma vagy legfeljebb 1,5 éves szakmai  
tapasztalat

• Magabiztos, B2 szintű aktív, angol (üzleti) nyelvismeret, írásban  
és szóban egyaránt

• További nyelvismeret előnyt jelent

• Jó csapatjátékos kiváló kommunikációs és szociális készségekkel

• Érett és felelősségteljes személyiség

• Proaktivitás és szakmai fejlődés iránti igény

• Előny a nemzetközi környezetben és projektvezetés területén szerzett 
szakmai tapasztalat

• Nemzetközi munkakörnyezetben való munkavégzésre való hajlandóság

Amit kínálunk Neked:
• Érdekes és izgalmas feladatok egy támogató munkakörnyezetben

• Modern munkahely vonzó munkavégzési feltételekkel, mely a belső  
és külső képzési lehetőségeket is magában foglalja

• Vonzó juttatási csomag

• A program sikeres elvégzése után változatos karrierlehetőség  
a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél

Munkavégzés helye: 1133 Budapest, Váci út 92. és Bécs

A kiválasztás folyamata:
•  Interjúk, tesztek és assessment centre

Jelentkezés módja:  
Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél megküldésével,  
az alábbi e-mail címre: 

karrier.rch@railcargo.com

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

Nemzetközi Gyakornoki Program  
a Rail Cargo Groupnál


