
 

Společnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 
 MHD; Příměstská doprava, Nepravidelná doprava; Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků vč. karoserií, 

elektrických a elektrotechnických zařízení a příslušenství; Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček; Autoškola 

 

N a b í d k a   p r a c o v n í h o   m í s t a 
 

Funkce:  Vedoucí provozu technické údržby a vrchní stavby  
 
Útvar:   Dopravně-technický útvar  
Pracoviště:  Provozovna Most  
 
Nabízíme:  - dobré mzdové podmínky, 

- zázemí stabilní společnosti 
- týden dovolené nad rámec zákona 

   - 7,5 hod. pracovní doba 
- zaměstnanecké benefity (penzijní připojištění, výhodné telefonní tarify, volnočasové    
  poukázky) 
- možnost dalšího osobního růstu (vzdělávání) 

   
Požadavky: - minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (technický obor) 

- zkušenosti v oblasti údržby, oprav, požadovaná praxe minimálně 5 let 
- 3 roky praxe v oblasti řízení většího kolektivu zaměstnanců (cca 20 zaměstnanců) 
- velmi dobrá znalost práce na PC  
- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, důslednost,  
   systematičnost, odolnost proti stresu 
- loajalita a schopnost nést odpovědnost 
- řidičské oprávnění minimálně skupiny „B“, skupina „C“ vítána 

 
K hlavním úkolům zaměstnance ve výše uvedené funkci bude patřit: 

- vedení provozu technické údržby a vrchní stavby (administrativa, docházka) 
- zajišťování a řízení pravidelné údržby a oprav kolejových tratí 
- zajišťování a řízení pravidelné údržby majetku (areálu, budov a zařízení) 
- zajišťování kontrol v souladu s legislativou v oblasti provozování drážní dopravy  
- operativní řízení zaměstnanců 
- řešení a likvidace mimořádných událostí v oblasti kolejových tratí 
- řešení a likvidace mimořádných událostí v oblasti technické údržby majetku 

 - spolupráce v oblasti tvorby finančních plánů společnosti 
 - spolupráce nad tvorbou platných směrnic ve společnosti v oblasti řízení provozu 

- komunikace se zákazníky a veřejností 
  

Termín nástupu: ihned nebo po dohodě 
  
Bližší informace: Ing. David Jehlička – Dopravně-technický náměstek, tel. 476 769 004  

Eva Emingerová – Personální manažer, tel. 476 769 065 
 
Písemné přihlášky lze podat osobně na personální oddělení pí Arnoldová nebo prostřednictvím České 
pošty na adresu: 
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., sekretariát ředitele společnosti, tř. Budovatelů 1395/23, 
434 01 Most v označené obálce: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „Vedoucí provozu technické údržby a vrchní stavby“ 
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: strukturovaný profesní životopis s kontaktem, kopie 
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně certifikáty pokud jsou uvedené v životopise, souhlas se 
zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, výpis z rejstříku trestů.  
 
Přihlášky do výběrového řízení můžete podat do:  30. dubna 2018 do 12.00 hodin 


