
 

 

 
 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem  

Datum předpokládaného nástupu: dohodou  

Předpoklady: 

 odborné, řídící a organizační schopnosti 

 způsobilost k právním úkonům 

 trestní a morální bezúhonnost 

 

Požadavky na pozici výkonný ředitel společnosti:  

 ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právnického 

zaměření  

 minimálně 2 roky praxe ve výkonu řídící funkce (na úrovni vyššího managementu)  

 reprezentativní vystupování, schopnost komunikace a veřejného vystupování 

 právní a ekonomické povědomí v rozsahu potřebném pro výkon funkce 

 řidičský průkaz skupiny „B“ 

 znalost práce na PC na pokročilé úrovni 

 znalost světového jazyka výhodou 

 zkušenosti s implementací projektového řízení výhodou 

Výčet požadovaných údajů a dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:  

 přihláška uchazeče musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní 

příslušnost, místo trvalého pobytu, datum, podpis uchazeče, kontaktní údaje (mobil, e-mailová 

adresa) 

 strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti, 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 

 čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění 

 koncepce rozvoje a řízení organizace   

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v zalepené obálce označené textem: 

„Výběrové řízení – výkonný ředitel společnosti - NEOTVÍRAT“, do 12. 7. 2013 do 12:00 hodin 

na adresu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., sekretariát výkonného ředitele společnosti, Jateční 426, 400 19 

Ústí nad Labem.  

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru dne 22. 7.2013 a 25. 7.2013. 

 

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

Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

IČ 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945 

Doručovací adresa 

Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 


