
 

 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZU – ODTAHOVÁ 

SLUŽBA 

Náplň práce: 

 

 Řízení, pravidelná údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti 

od 3,5 t do 12 t. 

 Údržba hydraulického jeřábu.  

 Odborná manipulace s vázacími prostředky. 

 Práce s vozidlem při dodržení všech provozních a bezpečnostních předpisů, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost posádky ani ostatních účastníků silničního provozu. 

 Dodržování přesných pracovních postupů při manipulaci s odtahovým (odtahovaným) vozidlem. 

 Spolupráce s pracovníky Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. 

 Spolupráce s pracovníky Městské policie města Ústí nad Labem. 

 Plnění dalších úkolů na pokyn vedoucího střediska. 

 Drobná administrativní činnost. 

 

Požadavky na pozici: 

 Vyučen – technické zaměření. 

 Praxe s řízením vozidla nad 3,5 t. 

 Komunikační a organizační schopnosti, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost 

v rozhodování, zodpovědnost, flexibilita, asertivita. 

 Bezúhonnost, loajalita, flexibilita. 

 Řidičský průkaz skupiny C – OPZŘ s praxí minimálně 4 roky. 

 Vazačské a jeřábnické zkoušky výhodou. 

 Předpokládaný nástup 1. 4. 2016. 

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:  

 Strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe. 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 Kopie dokladů prokazující předpoklady pro výkon pozice (ŘP – OPZŘ, eventuálně vazačské, 

jeřábnické zkoušky atd.). 

 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 – Řidič nákladního vozu – odtahová služba – neotvírat“, do 4. 3. 2016 do 12:00 hod. 

na adresu: 

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

 

Dříve zaslané přihlášky evidujeme. 

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

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, 400 19 Ústí nad Labem 


