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

HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA POZICI

ŘIDIČ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
Nabízíme:











náborový příspěvek ve výši 15.000,- Kč *,
odpovídající mzdové ohodnocení:
 průměrná mzda 24.500 Kč,
 průměrný hodinový výdělek 164,- Kč
zázemí stabilní společnosti,
práci na hlavní pracovní poměr, fond pracovní doby 40 hod/týden, směnný provoz,
benefity až 50 000,- Kč ročně:
 5 týdnů dovolené,
 příspěvek na penzijní/životní připojištění,
 stejnokrojové vybavení,
 navýšené příplatky sjednané kolektivní smlouvou,
 stravenky v hodnotě 80,- Kč plně hrazené zaměstnavatelem,
 flexipassy – benefitní poukázky (kultura, sport a zdraví),
 jízdní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
 příspěvek na rekreaci dětí do 15 let,
 odměny při významných pracovních a životních výročích,
 pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání – plně hrazené zaměstnavatelem,
další příspěvky ze sociálního fondu,
perspektivní práci u seriózního zaměstnavatele s dobrou platební morálkou,
mzdu odpovídající pracovnímu nasazení a dle tarifů společnosti,
získání řidičského průkazu a profesního oprávnění ZDARMA při uzavření pracovní smlouvy na min. 3
roky (ze skupiny ,,C“) a 5 let (ze skupiny ,,B“).

Požadavky na pozici:










ukončené základní vzdělání, rejstřík trestů bez záznamu, výpis z evidenční karty řidiče – maximální
bodový stav je 6 bodů. (minimální zůstatek je 6 bodů)
dobrý zdravotní stav,
bezproblémová komunikace v českém jazyce,
minimálně řidičský průkaz skupiny B,
věk nad 21 let,
vlastnictví řidičského průkazu vydaného v ČR,
časová flexibilita - plán směn dle potřeb zaměstnavatele,
profesionální chování a příjemné vystupování,
loajalita, odolnost vůči stresu, asertivita, zodpovědnost, pečlivost.

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:




strukturovaný životopis: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, kontaktní údaje,
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
výpis z Rejstříku trestů a z Evidenční karty řidiče, ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky zasílejte na e-mail: pavel@dpmul.cz, rynesova@dpmul.cz, případně v obálce označené textem:
„Volné pracovní místo - řidič“ na adresu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
* Náborový příspěvek platí pouze pro uchazeče, kteří se budou o pozici ucházet po 1. 11. 2017.

