Koordinátor integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, p. o.
Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, Dvory

Výběrové řízení na obsazení pozice

Dopravní specialista/-ka se zaměřením na železniční dopravu
Požadavky:
 bezúhonnost
 VŠ, případně SŠ vzdělání dopravně-technického směru (praxe v oblasti
dopravních technologií železniční dopravy výhodou)
 zájem o práci v oblasti koordinace železniční dopravy
 dobrá znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
 řidičské oprávnění skupiny B
 dobrá znalost MS Office
 schopnost efektivní komunikace
 flexibilita a spolehlivost, odpovědnost, pečlivost, analytické myšlení
 vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích
 orientace v problematice integrovaných dopravních systémů
 orientace v problematice financování veřejné osobní dopravy
 znalost a orientace v dopravní legislativě a v procesech krajské samosprávy
 plný pracovní úvazek
Popis pracovní činnosti
 příprava a organizace provozu a financování systému veřejné dopravy v rámci
systému Integrované dopravy Karlovarského kraje
 průběžný kontakt se zástupci samospráv, tj. zástupci kraje, měst a obcí
 vyhodnocování a koordinace požadavků na dopravní obslužnost
 vlastní analýza systému a návrhy řešení
 vyhodnocování požadavků a rozhodnutí státu týkající se provozu rychlíků
a expresních vlaků a zejména jejich dopad na dopravní obslužnost v kraji
 formulace podnětů či návrhů vůči státu na úpravu provozu rychlíků
a expresních vlaků, případně na zařazení do systému Integrované dopravy
Karlovarského kraje
 projednávání regionálních jízdních řádů na daném území

 tvorba koncepce rozvoje dopravních systémů a komplexní řešení dopravní
obslužnosti kraje
 koordinace uzavírání závazků veřejné služby na dráze
 koordinace jízdních řádů ve vazbě na celostátní informační systém
 tvorba koncepce tarifů v integrované a železniční dopravě
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno, příjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li
o cizího státního občana
 kontaktní údaje
 datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost
čestným prohlášením
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce
Lhůta pro doručení přihlášky:
 11.2.2022 včetně,
 přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny,
 k datu podání poštovnímu přepravci se nepřihlíží
Kontakt:
 e-mail: jan.mladek@kvary.cz
 datová schránka: (apjkk4k)
Pokud neobdržíte zpětnou vazbu na Váš životopis do jednoho týdne od jeho
odeslání, nepostoupil/-a jste ve výběrovém řízení do dalšího kola.
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