
OFERTY PRACY SPÓŁKI PKP INTERCITY
DLA ABSOLWENTÓW  TECHNIKÓW 
I BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA w 2022 ROKU



Charakterystyka PKP Intercity

PKP Intercity to miejsce, które łączy doświadczenie z młodzieńczym
entuzjazmem. To tu spotykają się ambicje młodego pokolenia
z budowaną od wielu lat tradycją i wiedzą, aby wspólnie tworzyć
organizację, która wychodzi naprzeciw potrzebom pasażera.

PKP Intercity wyprawia średnio ponad 400 składów każdego dnia.
W szeregach Spółki pracuje ponad 8 tys. osób, które dbają o jej rozwój
i codziennie czuwają nad komfortem pasażerów. To dzięki ich
zaangażowaniu pociągi są jednym z najbezpieczniejszych środków
transportu.
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Lokalizacje Zakładów i Sekcji PKP Intercity
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Lokalizacje naszych Zakładów i działających na ich 
obszarze Sekcji to: 
• Zakład Centralny w Warszawie (Sekcje Warszawa, Łódź,  

Białystok, Terespol i Lublin), 
• Zakład Zachodni w Poznaniu (Sekcje w Poznaniu 

i Wrocławiu), 
• Zakład Północny w Gdyni (Sekcje Gdynia, Szczecin, 

Olsztyn i Bydgoszcz),
• Zakład Południowy w Krakowie (Sekcje 

w Krakowie, Katowicach i Przemyślu).



Informacje o Spółce PKP Intercity

 Dlaczego warto u nas pracować?

PKP Intercity daje możliwość zdobycia cennego
doświadczenia, pracy z najlepszymi praktykami na rynku
kolejowym oraz możliwość łączenia jej z pasją. Zapewnia
pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych
przewozów pasażerskich.

Praca w PKP Intercity jest pełna wyzwań, daje możliwości
udziału w różnorodnych projektach, szkoleniach
wspierających rozwój. Oferuje korzystanie z benefitów
pozapłacowych m.in. atrakcyjnych zniżek na krajowe
i międzynarodowe podróże koleją, pakiety medyczne
oraz sportowe, dofinansowanie do nauki, szkoleń czy
wczasów.
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Informacje o Spółce PKP Intercity

 … a ponadto…

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz
popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne
podróżowanie po Europie zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną.
W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji do 2030 roku spółka przeznaczy 27 mld
zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 roku cała flota PKP Intercity będzie nowa lub
zmodernizowana, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Spółka ma ambicję, aby stać się pierwszym
polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu. PKP Intercity to przede wszystkim
zespół zaangażowanych ludzi w dostarczenie jak najwyższej jakości usług dla pasażerów.
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Ludzie PKP Intercity. Szukamy kogoś takiego jak Ty!
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Kontakt

Zapraszamy do współpracy absolwentów:

 Technikum z kierunków: technik elektryk, technik automatyk, technik 
elektronik, technik mechanik, technik mechatronik 

 Szkoły Branżowej I Stopnia z kierunków: elektromechanik, elektryk, 
operator obrabiarek skrawających, ślusarz, ślusarz/spawacz, monter-
elektronik, mechatronik

Informacje na temat ofert pracy :  

na stronie:  www.intercity.pl/praca

kontakt bezpośredni: Ewa Moc, 697-048-281
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Prezentacja zawodów

Poniżej linki do filmów dotyczących rekrutacji i prezentacji 
niektórych zawodów kolejowych:

 Rekrutacja: https://youtu.be/kLfoDtCAZqs

 Maszynista: https://youtu.be/IvkhX7_9PRM

 Rewident : https://youtu.be/vxUHDFFrD3c

 Konduktor: https://youtu.be/ucKFQWi5vks
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Dziękujemy za uwagę 

- do zobaczenia !


