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ŘIDIČ ODTAHOVÉ SLUŽBY 
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem  

Datum předpokládaného nástupu: ihned 

Náplň práce: 

• zajištění odtahů vozidel, řízení a pravidelná údržba silničních motorových vozidel 

• údržba hydraulického jeřábu 

• odborná manipulace s vázacími prostředky 

• důrazné dodržování bezpečnostních předpisů a přesných pracovních postupů při manipulaci 

s odtahovým i odtahovaným vozidlem, aby nebyla ohrožena bezpečnost posádky ani ostatních 

účastníků silničního provozu 

• pořizování video + fotodokumentace odtahů vozidel 

• spolupráce s pracovníky Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem 

• spolupráce s pracovníky Městské policie města Ústí nad Labem 

 

Požadavky na pozici: 

• střední odborné vzdělání (technické zaměření výhodou) 

• praxe s řízením vozidla nad 3,5 t 

• profesní a řidičský průkaz sk. C s praxí  

• vazačské a jeřábnické zkoušky výhodou (možnost absolvování po nástupu) 

• spolehlivost, profesionální a příjemné jednání s klienty, schopnost pracovat v zátěžových 

situacích, samostatnost, časová flexibilita 

 

Nabízíme: 

• fond pracovní doby 37,5 hod./týden  

• nástupní mzda 25–28 tis. 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 – plně hrazené zaměstnavatelem 

 

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), doklad o dosaženém nejvyšším vzdělání, výpis z rejstříku trestů a 

evidenční karty řidiče (ne starší než 3 měsíce), případně další doklady prokazující odborné vzdělání. 

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je možné zaslat do 10.10.2022 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 ODTAHOVÉ SLUŽBY – NEOTVÍRAT“.  

 

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