PŘÍPRAVÁŘ ZASTÁVKOVÉ
SLUŽBY
KOHO HLEDÁME?

INTEGROVANÁ
DOPRAVA
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE

Do našeho týmu Zastávkové činnosti hledáme novou
posilu na pozici “Přípravář zastávkové služby”. Hledáme
zodpovědného a samostatného člověka s proaktivním
přístupem pro pracoviště v Praze – Letňanech.

CO VÁŠ ČEKÁ?
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.











příprava informačních materiálů určených na zastávky ve
Středočeském kraji – jízdní řády, výlukové informace,
informační tabla na zastávky
sledování dopravních opatření, výluk a mimořádností;
komunikace s projektanty linkového vedení, dispečinkem a
dalšími složkami IDSK a ROPID; komunikace s dopravci
příprava informačních materiálů na počítači i fyzicky (tisk,
laminace, vkládání do speciálních kapes apod.), zpracování
z hlediska obsahu, případně též grafiky
vedení databáze informací na zastávkách, používaných typů
označníků a jejich příslušenství
zpracování a předávání podkladů pro vývěs terénním
pracovníkům
podle potřeby nárazově též spolupráce při vývěsu jízdních
řádů a dalších provozních informací na zastávkách v terénu
(nárazově, zejména při termínech velkých změn JŘ)

„Hledáme zodpovědného člověka
se znalostí Středočeského kraje.“
CO OČEKÁVÁME OD VÁS?







min. střední vzdělání s maturitou, výhodou dopravní zaměření
pečlivost, spolehlivost, pohotovost, odolnost vůči stresu, zájem
o věc a proaktivní přístup
alespoň základní znalost problematiky PID ve Středočeském
kraji a v Praze
alespoň základní znalost místopisu Středočeského kraje
uživatelská znalost PC – MS Excel, Word, Outlook, internet,
výhodou znalost práce v grafických editorech (Corel Draw)
časová flexibilita - ochota nárazově pracovat přesčas, případně
i o víkendech (nárazově vyšší množství práce v termínech
změn jízdních řádů)

CO VÁM NABÍZÍME?







perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející organizaci
smlouvu na trvalý pracovní poměr na dobu určitou (zkušební
doba 3 měsíce), možnost prodloužení na dobu neurčitou
jednosměnný provoz
možnost dalšího vzdělávání v oboru a profesního růstu
5 týdnů dovolené
benefity – 5 dnů sick day , stravenky, příspěvek na penzijní
připojištění

Termín nástupu:
dle dohody

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.

Dagmar Gavendová
personalistka

Do předmětu emailu uveďte název pozice. Vyhrazujeme si právo
odpovědět vhodným uchazečům.

gavendova.dagmar@idsk.cz
+420 722 959 284

Těšíme se na Vás!
Společně napříč celým krajem.

