Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

STANIČNÍK LANOVÉ DRÁHY - BRIGÁDNÍK
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem
Datum předpokládaného nástupu: duben 2018
Požadavky na pozici:
 ukončené střední vzdělání
 bezproblémová komunikace v českém jazyce, znalost světového jazyka výhodou
 uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
 trestní bezúhonnost
 časová flexibilita – plán směn dle potřeb zaměstnavatele, zejména v pracovních dnech
 loajalita, příjemné vystupování, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, pečlivost
 manuální zručnost pro práci s penězi
 praxe s pokladnou výhodou (hotovostní přepážka)
 negativní výpis pohledávek z přepravy
Náplň práce:
 odbavování cestující veřejnosti
 prodej jízdenek a upomínkových předmětů
 odpovědnost za svěřenou hotovost a tržby
 odpovědnost za bezpečnost v provozu lanové dráhy
 kontrola dodržování kázně cestujících
 informační činnost
 udržování čistoty a provádění úklidu stanoviště a prostor stanic lanové dráhy
Nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti, příjemný kolektiv
 práci dle domluvy, směnný provoz
 stejnokrojové vybavení, stravenky v hodnotě 80 Kč - plně hrazené zaměstnavatelem
 pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání - plně hrazené zaměstnavatelem
 důkladné zaškolení, pravidelné vzdělávání
 zajímavý výdělek
 možnost dlouhodobé spolupráce
Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
 strukturovaný životopis zaměřený na průběh praxe, odborné znalosti a dovednosti
 výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně další doklady prokazující odborné vzdělání

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem:
„Výběrové řízení – staničník lanové dráhy - NEOTVÍRAT“, do 26. 3. 2018 do 12:00 hodin na adresu:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu.

