Hledáme Zástupce ředitele pro techniku a rozvoj na hlavní pracovní poměr na
dobu neurčitou
O organizaci
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.
Hledáme zástupce/zástupkyni ředitele pro techniku a rozvoj, který/která bude pravou rukou ředitele
organizace a bude zajišťovat bezproblémový chod technického úseku společně včetně koordinace
marketingového oddělení.

Náplň práce:
-

Řízení technického úseku zahrnujícího činnosti dispečinku, zastávkové služby, projektového
managementu, IT a marketingu.
Podílení se na tvorbě technických standardů a strategie odbaven PID a tím ovlivňovat kvalitu
veřejné dopravy s dopadem na miliony cestujících
Odpovědnost za dopravní systém PID Lítačka (mobilní aplikace, e-shop) z pozice spoluobjednatele systému
Spolupráce a komunikace s dopravci a výrobci technických zařízení pro BUS a VLAK
Spolupráce napříč úseky organizace
Koordinace a zpracování technických analýz a specifikací pro veřejné zakázky
Vytváření koncepce a rozvoje činností technického úseku
Vytváření strategií a optimalizací odbavení v rámci PID
Koordinace vnitřního IT společnosti

Požadujeme:
-

VŠ vzdělání ideálně technického nebo dopravního zaměření nebo SŠ s praxí min. 3 roky na
obdobné či technicky zaměřené vedoucí pozici
orientace v problematice veřejné dopravy a dopravních odbavovacích systémů
velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
schopnost vést středně velký tým
samostatnost, spolehlivost a pečlivost
zdvořilé a příjemné vystupování
znalost prostředí veřejné správy a ZZVŘ výhodou

Nabízíme:
-

práci na plný úvazek na dobu neurčitou
platové zařazení dle platových tabulek (na základě praxe a vzdělání)

-

5 týdnů dovolené
5 dní Sick days
Služební automobil
příspěvek na penzijní připojištění/doplňkové spoření
stravenky a další firemní benefity
pružnou pracovní dobu
práci v příjemném prostředí v centru Karlína
Občasná práce na home office
možný nástup v termínu ihned

V případě Vašeho zájmu nám zašlete Váš strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis na
emailovou adresu idsk@idsk.cz. Termín zaslání je do 10. 5. 2021. Do předmětu emailu uveďte název
pozice.

