
MANAŽER KVALITY 

- KONTROLOR BUS 

KOHO HLEDÁME? 

Do našeho týmu Kvality dopravy BUS hledáme novou 
posilu na pozici “Manažer kvality – kontrolor BUS”. 
Hledáme zodpovědného a samostatného člověka s 
proaktivním přístupem a chutí cestovat. 

CO VÁS ČEKÁ? 

 příprava a organizace kontrol smluvních dopravců na území 

Středočeského kraje 

 provádění kontrol spojů ve vozidlech 

 provádění profilových kontrol spojů na zastávkách 

 provádění kontrol zastávkových sloupků (vývěs JŘ a 

informačních prvků) 

 vyhodnocení kontrol po provedení (sestavení hlášení) 

 měření standardů kvality PID v rámci kontrol 
 

 

 „Hledáme zodpovědného člověka                   

se znalostí Středočeského kraje                        

a časovou flexibilitou.“  

CO OČEKÁVÁME OD VÁS? 

 ukončené SŠ vzdělání s maturitou 

 velmi dobrá uživatelská znalost PC - MS Excel, Word, Outlook 

 samostatnost, spolehlivost a pečlivost 

 komunikační a organizační schopnosti 

 schopnost samostatné tvorby textů (znalost českého pravopisu 

a slohová zdatnost) 

 zdvořilé a asertivní vystupování, objektivita 

 ŘP sk. B s praxí 

 alespoň základní znalost PID (Praha a Středočeský kraj) 

 časová flexibilita (občasná kontrolní činnost v terénu také 

v nočních hodinách a o víkendech) 

INTEGROVANÁ 
DOPRAVA 
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 

 

Naším cílem je ve spolupráci s 

organizací ROPID, městy, 

obcemi a dopravci vytvořit 

společný integrovaný systém 

pro Středočeský kraj a Prahu, 

ve kterém budou moci 

cestující jezdit na jednu 

jízdenku různými druhy 

dopravy po území obou krajů. 

 

 

 



CO VÁM NABÍZÍME? 

 perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející organizaci 

 smlouvu na trvalý pracovní poměr na dobu určitou (zkušební 

doba 3 měsíce) s možností prodloužení na dobu neurčitou 

 pružnou pracovní dobu 

 5 týdnů dovolené 

 benefity – 5 dnů sick day , stravenky, příspěvek na penzijní 

připojištění 

 

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA? 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný 

životopis s fotografií a motivačním dopisem na emailovou adresu 

gavendova.dagmar@idsk.cz.   

Do předmětu emailu uveďte název pozice. Vyhrazujeme si právo 

odpovědět vhodným uchazečům.   

 

Těšíme se na Vás!  

Společně napříč celým krajem. 

  

  

 

 

 

Termín nástupu: 

dle dohody 

 

 

 

 

Dagmar Gavendová 

personalistka 

 

gavendova.dagmar@idsk.cz 

+420 722 959 284 

 


