Track Tec – dołącz do najlepszych
Grupa Track Tec to wiodący dostawca rozwiązań systemowych dla infrastruktury transportu, który z
powodzeniem realizuje kontrakty na całym świecie. Nowe technologie produkowane przez Grupę
dotarły do tak odległych destynacji jak Malawi czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wspólnie z nami możesz unowocześniać infrastrukturę transportu.
Dołącz do grona najlepszych w branży kolejowej.

Wspieramy, projektujemy, unowocześniamy w Polsce i na świecie…
Oferta Track Tec to nie tylko znakomitej jakości produkty, ale także pełny pakiet usług, od
początkowego doradztwa i projektowania, poprzez pełną logistykę, aż do końcowego montażu w miejscu
budowy. Wieloletnie doświadczenie oraz innowacyjna, zaawansowana technologia sprawiły, że połowa
podkładów kolejowych oraz co drugi rozjazd zabudowany na polskiej sieci kolejowej pochodzi z zakładów
produkcyjnych Grupy.
Produkty Track Tec, dostarczane są do najodleglejszych destynacji na świecie, znajdują zastosowanie w
budowie tradycyjnych tras kolejowych, miejskich i przemysłowych, jak i tras kolei dużych prędkości, dzięki
czemu producent przyczynił się do rozbudowy międzynarodowej sieci transportu m.in. w Kanadzie, Afryce czy
Stanach Zjednoczonych.

Nasza dewiza to rozwój oparty na innowacjach
Nasza działalność opiera się na doskonaleniu standardów jakości i bezpieczeństwa
infrastruktury kolejowej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Eksperci Track Tec znani z
nowatorskich rozwiązań, tylko w ostatnim czasie zaprezentowali pionierską metodę dającą możliwość
przewozu całego zmontowanego rozjazdu w dowolnie wybrane miejsce sieci kolejowej, co znacznie skróci
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czas realizacji prac na torach, minimalizując konieczność zamykania ich dla ruchu. To i wiele, wiele innych
osiągnięć nie byłoby możliwe, gdyby nie wysoko wykwalifikowana kadra najwyższej klasy specjalistów różnego
szczebla, których wspólna praca przyczynia się do sukcesów Spółki.

Pracownik kluczem do sukcesu
Naszym pracownikom oferujemy szansę rozwijania się pod okiem ekspertów Track Teck w myśl złotej
zasady wspierania rozwoju swojej kadry. Pracownicy z wieloletnim stażem, w procesie swoistego mentoringu,
dzielą się unikalnym doświadczeniem z pracownikami niższego szczebla, bądź pracownikami z innych działów.
Dbamy o możliwość doskonalenia wiedzy na każdym szczeblu kariery zawodowej, od pracowników fizycznych,
poprzez menadżerów, aż do osób pracujących na najwyższych stanowiskach w Grupie.

Grupa Track Tec gwarantuje indywidualne sukcesy!
W związku z globalnym rozwojem Spółki, istnieje możliwość rozwoju perspektyw poza granicami
kraju. U nas możesz uczyć się od najlepszych, czerpać wiedzę z doświadczenia specjalistów i stale poszerzać
zakres kompetencji. Kontrolując potrzeby pracowników, prócz stałego wsparcia w dzieleniu się
umiejętnościami, organizujemy wewnętrzne oraz zewnętrzne szkolenia merytoryczne i praktyczne. W sukcesie
rynkowym pomaga nam spójna wizja budowania ścieżek kariery według wewnętrznej drabiny awansów,
zapewniającej rozwój i samorealizację, dlatego umożliwiamy poziome i pionowe zmiany stanowisk.
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Tacy są pracownicy Track Tec – taki możesz być Ty!
Zaangażowanie w budowanie wizerunku firmy i kreatywność to podstawowe wyznaczniki
drużyny Track Tec. Równie ważne są dla nad kompetencje oraz szacunek do kultury naszej organizacji, która
zamyka się w czterech zasadach:
1. Postęp przez tradycję
2. Zaufanie przez przejrzystość
3. Jakość przez kompetencje
4. Dostępność przez integrację
Nasi pracownicy nie boją się podejmować odważnych i konkurencyjnych inicjatyw, dlatego Zarząd Spółki Track
Tec w codziennej działalności stawia poprzeczkę wysoko, mając jednocześnie pewność perfekcyjnej realizacji
całego pakietu usług.
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Spotkajmy się na Dniu Kariery z Track Tec podczas TRAKO 2015
Chcemy umożliwić Ci zapoznanie się ze strukturą i kulturą naszej Spółki, dlatego
zapraszamy na tegoroczne spotkanie branży transportu szynowego TRAKO, w ramach którego w dniu 25
września 2015 roku na stoisku firmy Track Tec, hala C, stoisko C 04, odbędzie Dzień Kariery z Track Tec.
Przedstawiciele Grupy Track Tec odpowiedzą na wszystkie pytania i przedstawią możliwości.
Przyjdź i zapoznaj się z przygotowanymi przez nas ofertami pracy.
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