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OFERTA PRACY –  MALTA  
Nr ref: 291472   

07.05.2015 

Stanowisko:  KIEROWCA AUTOBUSU 
Kod ISCO:  8323 
Opis stanowiska/ zakres 
obowiązków: 

• Transport pasażerów po zaplanowanych trasach wokół Malty 
• Przejazd zgodnie z rozkładem jazdy i dostosowanie go do 

warunków ruchu, warunków pogodowych, aby przybyć na 
każdy przystanek w wyznaczonym czasie 

• Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i osób trzecich 
poprzez unikanie wypadków 

• Utrzymanie porządku wśród pasażerów 
• Utrzymywanie autobusu w dobrym stanie technicznym 
• Prowadzenie dokumentacji czasu dojazdów 
• Zgłaszanie problemów mechanicznych  
• Zbieranie opłat  
• Upewnianie się, że pasażerowie autobusu skasowali bilet 

Liczba etatów: 200+ 
Miejsce zatrudnienia – kraj:  
 

 DANE PODMIOTU OFERUJĄCEGO PRACĘ  
Status:  Pracodawca 
Nazwa: Malta Public Transport 
Adres:  Mdina Road, Qormi 
Kraj: Malta 
Telefon (z kodem kraju): +356 259 60 000 
E-mail: hrd@publictransport.com.mt 
Strona internetowa: http://www.publictransport.com.mt/home?l=1 
Krótki opis działalności 
gospodarczej:  

Transport publiczny na Malcie 

 
MIEJSCE PRACY 

Lokalizacja: Floriana, Marsa 
 

WYMAGANIA 
Wykształcenie: Podstawowa umiejętność czytania, pisania i mówienia w języku 

angielskim + podstawowa znajomość matematyki 
Znajomość języków:  Język Poziom 

Angielski lub  malta ński  Podstawowy  
 

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty 
(np. prawo jazdy): 

Posiadanie prawa jazdy kat B i D przez minimum rok 

Inne istotne wymagania: .Posiadanie świadectwa kwalifikacji zawodowych – mile widziane 
 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA 
Wysokość pensji brutto:  4.68 – 6.01 
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro 
Rodzaj stawki wynagrodzenia: godzinowa 
Dodatkowe świadczenia: Dodatki rządowe, ubezpieczenie zdrowotne 
Nazwa firmy, z którą zostanie podpisana 
umowa:  

Malta Public Transport 

Rodzaj umowy: Umowa o pracę 



 

EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG 
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i 

pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób 

Wymiar czasu pracy Pełen etat 
Czas trwania umowy:  Na czas nieokreślony 
Liczba godzin tygodniowo: 48 

Zmiany i praca w dni wolne: Praca 6 na 7 dni w tygodniu 

Data rozpoczęcia: Od zaraz 

 
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Wymagane dokumenty: CV z dopiskiem „BUS DRIVER”  

Język, w którym muszą być sporządzone 
przedkładane dokumenty: 

Angielski lub maltański 

Do kogo należy wysłać dokumenty: Do pracodawcy i do wiadomości doradcy Eures w Lublinie 

Gdzie należy wysłać dokumenty:  hrd@publictransport.com.mt oraz do wiadomości 
m.sadlowska@wup.lublin.pl  

Dane teleadresowe doradcy EURES lub 
przedstawiciela pracodawcy: 

Marta Sadłowska 
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 
Ul. Obywatelska 4 
20-092 Lublin 
0048 81 463 53 28 

 
WAŻNOŚĆ 

Termin przedkładania podań o pracę / 
zakończenia ważności oferty: 

Do odwołania 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy si ę wył ącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA: 

1. Umowa z zagranicznym pracodawcą zostanie zawarta zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie 
roszczenia odnośnie do warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju 
zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju 
zatrudnienia w przypadku sporu z pracodawcą.   

2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy 
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy.  Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES 
nie odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi 
przez potencjalnego pracodawcę.  

3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom 
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby 
poszukujące pracy.  

 


