
 

 

 
             Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

             VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

VEDOUCÍ STŘEDISKA ÚDRŽBA PTZ A SPRÁVA SÍTÍ 

Náplň práce: 

 odpovídá za údržbu a opravy pevných trakčních zařízení (PTZ) a měníren při dodržování všech 

předpisů a nařízení z hlediska zákona o dráhách a všech předpisů souvisejících s provozem, 

 zabezpečuje plánování údržby a oprav pevných trakčních zařízení a měníren, včetně kontroly 

jejich plnění, 

 odpovídá za evidenci oprav a údržby pevných trakčních zařízení ve smyslu daných předpisů pro 

středisko a účely kontrol ze strany Drážního úřadu, 

 zabezpečuje a eviduje veškeré revizní činnosti dané zákonem o dráhách (určených technických 

zařízení) a elektromechanického nářadí a spotřebičů ve lhůtách daných předpisem o dozorčí a 

revizní činnosti, 

 vede základní dokumentace a evidence pevných trakčních zařízení a měníren,  

 odpovídá za vyjadřování a vystavování posudků jako správce sítí a provádění vytyčování těchto 

sítí, 

 odpovídá za sklad materiálu náhradních dílů pro opravy a údržbu pevných trakčních zařízení, 

 odpovídá za provoz a údržbu prodejních automatů, 

 odpovídá za přípravy (tisku) pro výlep jízdních řádů, jejich včasného umístění na zastávkách, 

 zabezpečuje operativní odstraňování závad na vývěsných jízdních řádech, 

 provádí pravidelné kontroly stavu vývěsných jízdních řádů na zastávkách, 

 odpovídá za technický stav označníků zastávek a čitelnost jízdních řádů v celé síti MHD. 

 

Požadavky na pozici: 
 

 ukončené vysokoškolské vzdělání obor elektro, strojní nebo dopravní (minimálně bakalářské), 

 odborná způsobilost: praxe v oboru 5 let, vyhláška 50 minimálně §6 a vyhláška 100, 

 základní přehled v oblasti provozování silniční a drážní veřejné dopravy, 

 znalost v oblasti podnikové ekonomiky, legislativy, řízení lidských zdrojů, 

 schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, práce v kolektivu, 

zodpovědnost, flexibilita, asertivita, 

 výborné komunikační, organizační a řídící schopnosti, 

 uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Office), 

 řidičský průkaz skupiny „B“, 

 předpokládaný nástup 1. 12. 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,  

 Ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, 

 Případně další doklady prokazující odborné vzdělání, 

 Motivační dopis – psán vlastní rukou, osobní pohled na to, proč se uchazeč uchází o danou 

pozici. 

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

„Výběrové řízení – ÚDRŽBA PTZ A SPRÁVA SÍTÍ – neotvírat“, do 13.11.2015 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 


