Traťový dispečer
Centrální dispečerské pracoviště Přerov
Správy železnic, státní organizace,
hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Požadovaný profil
— dobré komunikační schopnosti, práce v týmu
— rychlé a správné rozhodování
— ochota učit se novým věcem
— zodpovědnost, svědomitost
— odolnost vůči psychické zátěži
— schopnost pracovat s moderní technikou

Druh HPP
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Přerov
Možný nástup
dle dohody, zahájení získávání kvalifikace od 1. 9. 2020
Kontakt
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte
v elektronické podobě na adresu CDPPREsek@szdc.cz,
do předmětu e-mailu uveďte: „Traťový dispečer“
Požadované vzdělání
— SŠ s maturitou
Požadovaná praxe
— není podmínkou
— praxe v řízení a organizování drážní dopravy výhodou
Kvalifikační předpoklady
— zdravotní a psychická způsobilost
— trestní bezúhonnost
— znalost německého (anglického) jazyka výhodou

Pracovní náplň
— řízení provozu osobních a nákladních vlaků v přiděleném
úseku trati
— dodržování jízdního řádu a příslušných dopravních
technologií
— cca 5 měsíců teoretické a 2 měsíce praktické přípravy
k získání odborné způsobilosti
— představení CDP a práce traťového dispečera viz
https://www.youtube.com/watch?v=5tNns8kmptw
Nabízíme
— bezplatné získání kvalifikace při úspěšném absolvování
— po získání kvalifikace nadstandardní mzdové podmínky
od 50 000 Kč měsíčně
— náborový příspěvek 50 000 Kč
— pracovní doba 36 hodin týdně
— 5 týdnů dovolené
— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity
— stravenky
— volnočasovou kartu MultiSport
— po roce příspěvek na penzijní spoření aj.

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

— Již 17 let plníme funkci provozovatele a vlastníka
železniční dopravní cesty v České republice.
— Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu,
opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
— Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní
a perspektivní společnost.
— Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi
největší zaměstnavatele v České republice.

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

