
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI

MISTR STŘEDISKA ÚDRŽBA PTZ A SPRÁVA SÍTÍ
Místo výkonu práce: Ústí nad Labem
Datum předpokládaného nástupu: Leden 2017 

Požadujeme:
 ukončené ÚSO obor elektro
 odborná způsobilost: vyhláška 50/78 Sb., minimálně §6
 komunikativnost,  samostatnost,  odpovědnost,  loajalita,  časová  flexibilita,  schopnost  pracovat

v zátěžových situacích, organizační a řídící schopnosti
 dobrá znalost práce na PC (MS Windows, MS Office)
 řidičský průkaz skupiny „B“

Předmět činnosti:
 odpovídá za bezporuchový stav přiděleného elektrického zařízení
 plánuje a organizuje práce  na svěřených elektrických zařízeních  NN, VN při  jejich provozu,  údržbě a

opravách
 plánuje a organizuje práce na svěřených zastávkových označnících a prodejních automatech na jízdenky

při jejich provozu, údržbě a opravách
 zabezpečuje podmínky pro uvádění svěřeného technologického zařízení do provozu a to i po poruchách

a haváriích
 vypracovává podklady pro sestavu ročních, měsíčních a ostatních plánů údržby v přidělených objektech
 odpovídá za plnění plánu údržby a výkonů
 odpovídá  za  bezodkladné  odstranění  poruch  na  svěřeném  elektrickém  zařízení  a  řídí  práce  s tím

spojené
 zabezpečuje dodržování bezpečnosti práce a používání bezpečnostních pomůcek
 vydává a vyhodnocuje „Záznam o činnosti pracovní čety“ a příkaz B
 zajišťuje obsazení směn pracovníků údržby, aktualizuje avizovací řád a sestavuje rozpis pohotovostí
 zajišťuje náhradní díly pro údržbu PTZ
 provádí pravidelné kontroly měníren a trakčního vedení ve spolupráci s pracovníky údržby
 zajišťuje projednávání měsíčního plánu výluk
 zajišťuje pracovní a technologickou kázeň a vybavení zaměstnanců potřebným materiálem a nástroji

Nabízíme:
 zázemí  stabilní  společnosti,  práci  na  PP,  fond  pracovní  doby  37,5  hod./týden,  odpovídající  mzdové

ohodnocení
 systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní pojištění,

jízdní výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity
 možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace

Výčet požadovaných dokladů pro zařazení uchazečů do výběrového řízení:
 strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti
 doklad o dosaženém nejvyšším vzdělání, případně další dokumenty prokazující odborné vzdělání
 ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 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 29. 12. 2016 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
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


