
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 426/69, 400 19 Ústí nad Labem 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20.000 KČ 

ŘIDIČ/KA TROLEJBUSU 
 

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem  

Datum předpokládaného nástupu: ihned 

Středisko: Trolejbusový provoz 

 

Náplň práce: 

 řízení vozidel městské hromadné dopravy (trolejbus) 

 práce v turnusovém rozdělení služeb – ranní, odpolední, dělené směny 

 znalost a dodržování tarifních podmínek, smluvních přepravních podmínek, vnitřních předpisů a 

nařízení opravy a úpravy jednotlivých motorových vozidel a karoserie 

 kontrola vozidla před výjezdem a během služby 

 dodržování výstrojové kázně 

 

Požadavky na pozici: 

 minimálně řidičský průkaz skupiny „B“ vydaný v ČR 

 dobrý zdravotní stav 

 věk minimálně 21 let 

 bezproblémová komunikace v českém jazyce 

 časová flexibilita – plán směn dle potřeb zaměstnavatele 

 

Nabízíme: 

 možnost získání požadované kvalifikace (ŘP skupiny „D“ a profesní způsobilosti pro skupinu „D“) 

prostřednictvím vlastní Autoškoly 

 náborový příspěvek 20.000 Kč 

 fond pracovní doby 37,5 hod./týden  

 nástupní mzda 27.000 – 30.000 Kč/měs., osobní ohodnocení a další odměny  

 5 týdnů dovolené, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky  

 stravenky v hodnotě 100 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem  

 příspěvek ve výši 600 Kč/měs. do Cafeterie, příspěvek 500 Kč/měs. na penzijní nebo životní 

pojištění  

 pojištění odpovědnosti za škody z výkonu povolání 

 

Požadované doklady pro zařazení do výběrového řízení: strukturovaný životopis zaměřený na průběh 

dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého 

pobytu, kontaktní údaje (mobil, e-mail), výpis z rejstříku trestů a výpis z evidenční karty řidiče 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je možné zaslat na email: personalni@dpmul.cz, případně doručit 

v obálce na adresu: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem. Obálka bude označena textem: „Výběrové řízení 

ŘIDIČ/KA TROLEJBUSU - NEOTVÍRAT“.  

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

mailto:personalni@dpmul.cz

