Název povolání – funkce:

Číslo funkce:

Nabídka práce
11570

Technik v dopravě
pro divizi Horní Planá
Požadavky – podmínky:

Obsah práce:


Vedení kolektivu cca 15 řidičů, strojníků pracovních strojů a dalších dělníků – organizace a přidělování
práce, kontrola plnění úkolů, hodnocení pracovníků, příprava mzdových podkladů



Zajišťování plnění smluvně dohodnutých činností pro AČR, cizí firmy i vnitropodnikových úkolů
v dojednaných termínech a kvalitě (oblast silniční dopravy, zimní údržba komunikací, údržba a opravy
objektů a komunikací, obnova malých vodních toků, …)



Zajištování údržby a oprav prostředků správy včetně revizí, vedení evidence dokladů k vozidlům, kontrola
knihy jízd.



Příprava podkladů pro fakturaci



Vedení agendy silniční daně a pojištění vozidel pro celou divizi

Požadujeme:


Praxe s vedením kolektivu min. 5 let



Orientace ve všeobecných zákonných předpisech, předpisech BOZP a odborných předpisech vztahujících
se k předmětu činnosti



SŠ vzdělání technického směru



Uživatelskou znalost MS Excel, Word, Outlook



Schopnost týmové spolupráce, samostatnost, pečlivost a zodpovědnost



Aktivní přístup ke svěřeným úkolům, ochotu učit se novým věcem



Řidičský průkaz min. sk. B, profesní výhodou

Nabízíme:


Stabilní zázemí státního podniku



Mzdové ohodnocení dle Mzdového řádu VLS ČR, s.p. a zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, telefon,
příspěvek na stravu, …)



Pružnou pracovní dobu



Pracoviště v Hodňově u Horní Plané



Pracovní smlouvu na 2 roky s možností prodloužení

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody
Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a
uchování v databázi pro účely obsazení tohoto volného místa, a to do odvolání Vašeho souhlasu.
Současně tím potvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
Písemné nabídky s profesním životopisem a průvodním dopisem zasílejte do 20. 2. 2018 na níže uvedenou adresu
nebo e-mail:

Další informace poskytne na adrese:

VLS ČR, s. p., divize Horní Planá, Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Jméno:

Tel.:

E-mail:

Ing. Dana Poppová

954 002 919

dana.poppova@vls.cz

