Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

NABÍZÍME MOŽNOST UPLATNĚNÍ V NOVÉ DOPRAVNÍ
SPOLEČNOSTI NA PRACOVNÍ POZICI
ŘIDIČ HROMADNÉ DOPRAVY PRO OBLAST LITOMĚŘICKO
Náplň práce:








řízení vozidel veřejné linkové dopravy (autobus)
práce v turnusovém rozdělení služeb – ranní, odpolední
dodržování platné legislativy (např. zákonů, vyhlášek)
kontrola vozidla před výjezdem a během služby
dodržování vnitřních předpisů a nařízení organizace
podávání základních provozních informací cestujícím
dodržování jízdních řádů, odbavování, prodej jízdenek cestujícím ve vozech, kontrola jízdních
dokladů, znalost a dodržování tarifních podmínek, smluvních přepravních podmínek

Požadavky na pozici:











ukončené základní vzdělání
věk nad 21 let
výpis z evidenční karty řidiče – maximální bodové hodnocení je 4 body
dobrý zdravotní stav, psychologické vyšetření
bezproblémová komunikace v českém jazyce
řidičský průkaz sk. „D“ a profesní způsobilost pro skupinu „D“
vlastnictví řidičského průkazu ČR
časová flexibilita – plán směn dle potřeb zaměstnavatele
profesionální chování a příjemné vystupování, loajalita, odolnost vůči stresu, asertivita,
zodpovědnost, pečlivost

Nabízíme:











práci na HPP, fond pracovní doby 40 hodin/týden, směnný provoz
5. skupina, 9. + 10. platová třida (zaručená mzda + osobní ohodnocení)
zázemí stabilní společnosti
5 týdnů dovolené
stejnokrojové vybavení
diety
jízdní výhody pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
příspěvek na penzijní připojištění
náborový příspěvek ve výši 15 000 Kč
možnost získání požadované kvalifikace (ŘP skupiny „D“ a profesní způsobilosti pro skupinu
„D“) prostřednictvím rekvalifikačního kurzu

Platové podmínky:
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Výčet požadovaných dokladů pro uchazeče:





strukturovaný životopis: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, kontaktní údaje (mobil, e-mail), praxe v řízení motorových vozidel skupiny „D“
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z Evidenční karty řidiče (ne starší než 3 měsíce)
výpis o platném psychologickém vyšetření

Kontakt: Bc. Alla Khutoryanska – personalistka
mob.: +420 774 082 236, e-mail: khutoryanska.a@ds-uk.cz
V případě zájmu si lze sjednat v době od 8 do 16 hod. osobní jednání.

