Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. szuka osoby na stanowisko
SPECJALISTA W OBSZARZE INŻYNIERII RUCHU DROGOWEGO
(PEŁEN ETAT LUB WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA)
Rozwijaj swoją karierę w zespole doradztwa strategicznego w czołowej polskiej firmie
specjalizującej się w przyszłościowych branżach: KOLEJ, MOBILNOŚĆ MIEJSKA,
INFRASTRUKTURA, LOTNICTWO
Co będzie należało do Twoich obowiązków:
• przeprowadzanie analiz z zakresu inżynierii ruchu drogowego, BRD,
• opisywanie potencjału sieci drogowej, tworzenia koncepcji
prowadzenia ruchu w miastach (w skali mikro i makro),
• udział w pracach zespołu projektowego nad wyznaczaniem
korytarzy transportowych w regionach,
• przeprowadzanie analiz z zakresu parkingowego, analizy warunków
ruchu, badania przepustowości infrastruktury punktowej i liniowej,
• obsługa programu PTV Visum,
• obsługa oraz tworzenie makroskopowych modeli ruchu.

Czego oczekujemy:
• wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwo, transport lub
pokrewnym,
• pozytywne nastawienie i determinacja w realizacji wyzwań,
• chęć rozszerzania swojej wiedzy w obszarze doradztwa
strategicznego i infrastruktury,
• dobra znajomość środowiska programu PTV Visum,
• umiejętność opracowywania prognoz ruchu kołowego.
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Co będzie Twoim dodatkowym atutem:
• bardzo dobra znajomość procesów tworzenia modeli ruchu,
• doświadczenie w przeprowadzaniu badań ruchu, badań
zachowań komunikacyjnych,
• doświadczenie w branży projektowej/doradczej, szczególnie w
obszarach infrastruktury, dokumentów strategicznych.
• znajomość SQL oraz obsługa środowiska GIS,
• doświadczenie w pracy z BigData,
• umiejętność tworzenia mikrosymulacji w PTV Vissim.
Co możemy Tobie zaoferować:
• dodatkowy pakiet specjalistycznych szkoleń branżowych,
pozwalających rozwijać się zawodowo,
• bardzo elastyczne godziny pracy,
• możliwość pracy z najnowszymi technologiami z zakresu
zbierania informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie,
• możliwość pracy zdalnej,
• możliwość bania udziału w tworzeniu nowych produktów
rynkowych z zakresu zbierania danych, proaktywnego
wychwytywania sytuacji niebezpiecznych w ruchu etc.,
• preferowana współpraca na zasadzie B2B.
Zanim prześlesz CV
Pamiętaj, że praca w branży doradczej to bardzo specyficzny obszar działalności projektowej.
Zadania z którymi będziesz musiała/musiał sobie radzić wymagają kreatywnego myślenia i
umiejętności pokazania ciągów przyczynowo skutkowych różnych procesów. Praca ta jest
mocno wymagająca, ale nie będziesz mógł mówić o niej, że jest nudna. Jeżeli czujesz się na
siłach i jesteś zmotywowany do działania, nie zastanawiaj się i aplikuj!
Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres
maciej.mysona@zdgtor.pl. Akceptowane będą ̨ tylko pliki w formacie PDF nazwane wg.
następującego schematu: imie.nazwisko.cv.pdf i imię.nazwisko.list.pdf. W temacie maila
prosimy o wpisanie sformułowania „REKRUTACJA SPECJALISTA W OBSZARZE INŻYNIERII
RUCHU DROGOWEGO”. W ofertach prosimy podać numer telefonu do kontaktu oraz
zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami
prawa”. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
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