
TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

KOHO HLEDÁME? 

Do našeho Oddělení projektování železniční dopravy hledáme novou 

kolegyni / nového kolegu na pozici „Technolog / technoložka železniční 

dopravy“. Hledáme zodpovědného, samostatného a pečlivého člověka se 

znalostí Středočeského kraje, zejména krajské železniční sítě. 

CO VÁS ČEKÁ? 

 podílení se na přípravě odborných podkladů pro výběrová řízení na 

železnici na území Středočeského kraje s přesahem do hlavního města 

Prahy – jednom z největších aktuálních projektů na české železnici 

 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 

 „Hledáme zodpovědného člověka se znalostí 

železničního prostředí.“  

CO OČEKÁVÁME OD VÁS? 

 vysokoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání 

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) 

INTEGROVANÁ 
DOPRAVA 
STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE 

 

Jsme tým lidí, kteří se snaží 

vytvořit jeden fungující 

integrovaný systém pro 

Středočeský kraj i Prahu. 

Chceme, aby všichni mohli 

cestovat pohodlně různými 

druhy dopravy mezi oběma 

kraji na jendu jízdenku … 

 

… a možná i dál! 

 

 

 



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? 

 přátelské pracovní prostředí, kanceláře v centru Prahy v těsné 

blízkosti stanice metra B  

 hlavní pracovní poměr na dobu určitou v trvání 1 roku s možností 

prodloužení na dobu neurčitou 

 5 týdnů dovolené  

 5 dnů sick day  

 benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, služební 

telefon a notebook, jazykové kurzy na pracovišti 

 pružná pracovní doba s pevným základem od 9 do 15 hodin 

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: 

ihned, případně dle dohody 

 

 

 

 

Dagmar Gavendová 

personalistka 

 

gavendova.dagmar@idsk.cz 

+420 722 959 284 

 


