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Datová schránka: c5kbvkw 

Liberecký kraj 

 

Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 

27267351 

 

 

Organizace: KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  

 

Volná pozice: jednatel společnosti  

 

Pracoviště: Liberec (působnost Liberecký kraj)  

 

Charakteristika vykonávaných činností: 

 

 výkon člena statutárního orgánu společnosti s veškerou zodpovědností, 

 manažerská a řídící pozice ve společnosti zajišťující koordinaci veřejné dopravy na území 

kraje, 

 souhrnné práce při zajišťování koncepčních a rozvojových dokumentů za úsek veřejné 

dopravy, 

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 

 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý 

pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 

 ovládání českého jazyka 

 

Kvalifikační předpoklady: 

 

 minimálně ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu 

 minimálně 2 roky praxe s řízením kolektivu min. 10 pracovníků  

 

 

Požadované znalosti a dovednosti: 

 

 vysoké pracovní nasazení 

 velmi dobré komunikační a organizační dovednosti 

 schopnost týmové spolupráce 

 znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, Outlook) 

 samostatnost a flexibilita 

 řidičský průkaz skupiny B  
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K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat 

 

 písemnou přihlášku 

 koncepci řízení společnosti  

 strukturovaný životopis 

 osobní dotazník včetně fotografie 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 

Pracovní poměr: výkon funkce člena statutárního orgánu společnosti probíhá na základě smlouvy o 

výkonu člena statutárního orgánu, nejedná se o klasický zaměstnanecký poměr - funkční doba není 

zakladatelskou listinou omezena  

 

Předpokládaný termín nástupu: duben 2021 nebo po dohodě 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. ledna 2021 

 

Způsob podání přihlášky:  

poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  

nebo osobně na podatelnu krajského úřadu 

Obálku a přihlášku označte textem:  

Jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o. 

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se 

zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.   

V případě dotazů se obracejte na:                            
telefon 485 226 461 (sekretariát náměstka hejtmana Jana Svitáka) 

e-mail: jan.svitak@kraj-lbc.cz  

 

 

Liberec 1. prosince 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Martin Půta 

                                                                                                     hejtman Libereckého kraje 
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