Technolog/technoložka železniční dopravy
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 Vás čeká?
 příprava jízdního řádu regionální železniční dopravy na území Středočeského kraje s využitím
specializovaného softwaru, projednání návrhu jízdního řádu s provozovatelem dráhy (Správou
železnic) a jednotlivými železničními dopravci
 navrhování a projednávání trvalých i dočasných opatření v provozu železnice s obcemi,
organizací ROPID, úřady, odbornými institucemi a dopravci, včetně vazby na vozidlový park
 vyhodnocování dat z provozu železniční dopravy
 připomínkování a projednávání návrhů souvisejících s rozvojem dopravní infrastruktury
v oblasti železnice ve Středočeském kraji a ve vazbě na hlavní město Prahu, s důrazem na
prohlubování integrace železniční dopravy v rámci společného IDS Středočeského kraje a
Prahy
 připomínkování a projednávání návrhů na zlepšení přestupních vazeb v rámci železnice i mezi
jednotlivými druhy veřejné dopravy ve Středočeském kraji a ve vazbě na ostatní kraje
Co očekáváme od Vás?
 vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském stupni nebo úplné středoškolské
s odpovídající praxí
 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)
 znalost železničního prostředí
 alespoň základní povědomí o problematice přípravy jízdního řádu a základních
technologických principech grafikonu vlakové dopravy
 alespoň základní znalost PID (Praha a Středočeský kraj)
Co je výhodou?
 zkušenosti s procesem přípravy jízdního řádu
 znalost Středočeského kraje, zejména krajské železniční sítě
 vzdělání v dopravním oboru nebo praxe v železničním prostředí
Co Vám nabízíme?
 hlavní pracovní poměr na dobu určitou (1 rok), poté možnost prodloužení na dobu neurčitou
 5 týdnů dovolené
 stravenky a další firemní benefity
 pružnou pracovní dobu
 platové ohodnocení je dle platných platových tabulek

Termín nástupu ihned
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.

