Pracovník/pracovnice zastávkové služby
Příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje se zabývá, ve spolupráci
s organizací ROPID, městy, obcemi a dopravci, vytvářením a správou společného
integrovaného dopravního systému pro Středočeský kraj a Prahu. Systém PID umožňuje
cestujícím cestovat na jednu jízdenku napříč kraji za využití různých druhů dopravy s garancí
vysokých standardů kvality.
Do našeho týmu terénních pracovníků hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici –
Pracovník/pracovnice zastávkové služby s pracovištěm v Praze Letňanech.

Náplň práce:







vývěs jízdních řádů a dalších provozních informací na autobusových zastávkách PID i
mimo PID na území hl. m. Prahy a v přilehlé části Středočeského kraje
údržba a opravy konstrukcí označníků zastávek a dalších informačních prvků
manipulace s označníky, převoz a osazování označníků na zastávky (trvalé i
přenosné označníky)
vývěs jízdních řádů a dalších provozních informací na železničních zastávkách ve
Středočeském kraji, kontrola plnění standardů kvality PID na železnici
distribuce informačních materiálů a tiskovin na různá místa Prahy a Středočeského
kraje
občasná výpomoc s další činností v rámci zastávkové služby – příprava podkladů,
příprava a kompletace informačních materiálů, měření standardů kvality PID apod.

Požadujeme:







min. střední vzdělání (vyučen), výhodou obory zámečník, mechanik, opravář a
podobné
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost, pohotovost, odolnost vůči stresu
znalost problematiky veřejné dopravy v Praze a okolí výhodou
uživatelská znalost PC – MS Excel, Word, Outlook, internet
časová flexibilita - ochota nárazově pracovat přesčas, případně i o víkendech
(nárazově vyšší množství práce v termínech změn jízdních řádů)

Nabízíme:





smlouvu na trvalý pracovní poměr na dobu určitou (zkušební doba 3 měsíce),
možnost prodloužení na dobu neurčitou
jednosměnný provoz
odpovídající platové ohodnocení
zaměstnanecké benefity - pět týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní
připojištění a další

Nástup září 2021 nebo dle dohody.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis s fotografií a
motivačním dopisem na emailovou adresu gavendova.dagmar@idsk.cz. Termín zaslání
osobních životopisů a motivačních dopisů je do 2. 7. 2021.
Do předmětu emailu uveďte název pozice. Vyhrazujeme si právo odpovědět vhodným
uchazečům.

