
Mobilis Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: 

KIEROWCA AUTOBUSU komunikacji miejskiej – DARMOWY kurs na 
prawo jazdy Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA 

Lubisz prowadzić samochód? Zastanawiasz się nad pracą w zawodzie 
kierowcy? Może to czas spróbować swoich sił za kółkiem autobusu! Dołącz 
do teamu Mobilis i sprawdź naszą ofertę specjalną. 

Zorganizujemy i sfinansujemy Twój kurs prawa jazdy kategorii D i kurs 
kwalifikacji wstępnej. Powitamy Cię w teamie Mobilis na stanowisku: 
KIEROWCA AUTOBUSU komunikacji miejskiej.  

Nasza zajezdnia: Kraków, ul. Na Załęczu 1D (Czyżyny - Łęg). 

Dogodna lokalizacja: 

• Położenie w centralnym punkcie Krakowa, na pograniczu Nowej 
Huty i Śródmieścia, 

• Wygodne połączenia do różnych dzielnic Krakowa, zarówno 
komunikacją zbiorową jak i samochodem, 

• System autobusów pracowniczych, które dowiozą Cię do pracy. 

 Możesz liczyć na: 

• Sfinansowany w 100% kurs prawa jazdy kat. D wraz z kursem 
kwalifikacji wstępnej 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie 
rozwijającej się firmie w dogodnym dla Ciebie wymiarze etatu 

• Szkolenie z topografii miasta oraz cykliczne szkolenia podnoszące 
Twoje kwalifikacje 

• Darmowy, wygodny i estetyczny strój kierowcy 
• Pomoc w zakwaterowaniu, jeśli będziesz jej potrzebować 
• Uczciwe rozliczenie nadgodzin oraz atrakcyjny system 

premiowania 
• Pracę w zgranym i zaangażowanym zespole 

 

 



 

Jako członek teamu Mobilis będziesz: 

• Prowadzić nowoczesny, klimatyzowany autobus zgodnie z 
rozkładem jazdy 

• Dbać o bezpieczeństwo swoich pasażerów  
• Pracować według wcześniej ustalonego grafiku, na który masz 

wpływ 

Dodatkowo zyskujesz:  

• Dostęp do prywatnej opieki medycznej 
• Możliwość skorzystania z benefitów takich jak: extra pieniądze na 

wypoczynek i święta, karta Multisport, ubezpieczenie na życie 
• Możliwość wypoczynku wraz z rodziną w naszym ośrodku 

wypoczynkowym na Mazurach 

 Wymagania wobec kandydatów: 

• Chęć podjęcia pracy w Mobilis na stanowisku kierowca autobusu 
komunikacji miejskiej po ukończonym kursie 

• Prawo jazdy kategorii B lub C 
• Wiek min. 21 lat 
• Zaświadczenie o niekaralności 

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, nie czekaj dłużej! 

Skontaktuj się z nami już dziś! 

Wyślij swoje CV na e-mail z odpowiednim dopiskiem Kraków lub zadzwoń: 
509 377 709 (dni robocze, w godz. 8:00-15:00). 

  


