
 

 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

KOMANDUJÍCÍ STŘEDISKA 04 

Náplň práce: 

 Zabezpečování včasného a hospodárného obsazování služeb řidiči střediska 04 – trolejbusový 

provoz (možný zástup i na středisku 02 – autobusový provoz). 

 Vedení evidence a přehledů o výkonech řidičů. 

 Vedení evidence o odpracované době řidičů. 

 Vedení evidence přehledu o čerpání dovolených jednotlivých zaměstnanců střediska. 

 Evidence doložených nových řidičských průkazů a následné administrativní zpracování. 

 Zodpovídá za dodržování základních pravidel pro práci řidiče MHD dle platných nařízení a zákonů 

(délka pracovní doby, denní odpočinek, týdenní odpočinek, apod.) 

 Zodpovídá za nepřekračování max. výše přesčasových hodin u řidičů dle platných předpisů. 

 Vypisování žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti k práci zaměstnanců střediska. 

 Vedení evidence lékařských posudků o zdravotní způsobilosti zaměstnanců střediska, zejména  

k řízení motorových vozidel a v této souvislosti spolupracovat s ostatními středisky. 

 Samostatné práce v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů apod. 

včetně vytváření a doplňování datových a textových databází. Včasné zpracování a odeslání 

reportů. 

 Dodržuje vnitropodnikové akty řízení (organizační řád, pracovní řád, spisový řád, pokladní řád), 

příkazy a směrnice vydané v rámci akciové společnosti 

 Dodržuje předpisy o bezpečnosti při práci a v provozu, předpisů zdravotních a protipožárních  

ve smyslu platných zákonů PO, BOZP a hygieny práce. 

 

Požadavky na pozici: 

 

 Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. 

 Praxe v dopravě, znalost linkového vedení a nasazování vozidel na jednotlivých linkách. 

 Komunikační, organizační a řídící vlohy, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost 

v rozhodování, zodpovědnost, flexibilita, loajálnost, asertivita, práce s PC – MS Office. 

 Bezúhonnost – výpis z rejstříku trestů. 

 Řidičský průkaz skupiny B (autobus nebo trolejbus výhodou). 

 Předpokládaný nástup nejdříve k 1. 3. 2015. 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:  

 Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti. 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 Výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce. 

 Případně další doklady prokazující odborné vzdělání. 

 

 

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

„Výběrové řízení – Komandující stř. 04 – neotvírat“, do 20. 2. 2015 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.       

 

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 


