
 

 

 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI 

ELEKTROMONTÉR 

Místo výkonu práce:  Ústí nad Labem  
Datum předpokládaného nástupu: březen 2018 
 
 
Náplň práce: 
 plánovaná kontrola, údržba a servis el. zařízení a rozvodů dle požadavků 
 odstraňovaní zjištěných závad a poruch 
 provádí běžné opravy zařízení NN 
 práce s technickou dokumentací k zařízení, identifikace možné závady 
 evidence záznamů o provedených kontrolách a opravách 
 zodpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práci 
 pohotovostní zimní údržba komunikací a chodníků v areálu DP 
 
Požadavky na pozici: 
 střední vzdělání s výučním listem/ maturitou v oboru elektro nebo příbuzném oboru 
 vyhláška 50/1978 Sb., minimálně §6 
 praxe v pozici elektroúdržby 
 dobrý zdravotní stav 
 zručnost, schopnost uvažovat v souvislostech propojen částí elektro – strojní prvky, spolehlivost, 

odpovědnost při plnění úkolů, flexibilita, asertivita 
 řidičský průkaz skupiny B a T (B podmínkou) 
 manuální zručnost, spolehlivost, přesnost, prostorová představivost, proaktivní přístup, smysl pro 

detail, časová flexibilita, samostatnost 
 
Nabízíme: 
 zázemí stabilní společnosti, PP na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, fond 

pracovní doby 37,5 hod./týden, odpovídající mzdové ohodnocení, práce ve směnném provozu 
(specifika pracovního poměru budou obsahem ústního pohovoru) 

 systém zaměstnaneckých benefitů: 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní/životní pojištění, jízdní 
výhody i pro rodinné příslušníky, příspěvek na rekreaci dětí a další zajímavé benefity 

 stravenky a pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání – plně hrazené zaměstnavatelem 
 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: 

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje 
(mobil, e-mail) 

 ověřená kopie dokladu o dosaženém nejvyšším vzdělání, výpis z Rejstříku trestů 
 případně další doklady prokazující odborné vzdělání 

 

Přihlášky včetně požadovaných dokladů je nutno doručit v obálce označené textem: 
„Výběrové řízení – elektromontér - NEOTVÍRAT“, do 28. 2 2018 do 12:00 hodin na adresu: 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, Ústí nad Labem 401 11.  

Vybraní uchazeči budou pozvání k osobnímu pohovoru. 

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 


