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KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje 
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Jednatel společnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 
 

 
PRACOVNÍK CENTRÁLNÍHO PRACOVISTĚ 

 
Místo výkonu práce: Liberecký kraj – KORID LK, spol. s r.o. 
Charakteristika vykonávané činnosti: 
Podávání informací a obsluha klientů, kteří chtějí využívat veřejnou dopravu v Libereckém kraji. 
Vyřizování žádostí a následná výroba karet Opuscard. 
Poskytnutí informací o tarifech a nahrávání kupónů na karty Opuscard. 
Telefonická komunikace s ostatními kontaktními místy v Libereckém kraji 
Zákonné předpoklady: 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům 

 bezúhonnost 

 ovládání českého jazyka  
Kvalifikační předpoklady: 

 ukončené středoškolské vzdělání  
Jiné požadavky: 

 slušné vystupování a zvládání krizové komunikace 

 znalost práce s výpočetní technikou (MS Office – Word, Excel)  

 psaní všemi deseti výhodou  

 základní komunikace v jednom světovém jazyku výhodou (EN/RU/DE) 

 znalost tarifu IDOL vítána 
Co nabízíme: 

 zázemí stabilní společnosti a příjemné pracovní prostředí 

 různé vzdělávací programy (kurz cizích jazyků, semináře) 

 odpovídající platové ohodnocení 

 různé zaměstnanecké benefity 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 označení výběrového řízení 

 jméno, datum narození, bydliště 

 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,  
odborných znalostech a dovednostech 

 motivační dopis 

 kontaktní e-mail a telefon 

 kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 datum a podpis uchazeče 
Předpokládaný termín nástupu:  1.6.2020 
Lhůta pro podání přihlášky:  15.3.2020 
Způsob podání přihlášky: poštou na adresu sídla společnosti, elektronicky na e-mail 
veronika.deverova@korid.cz  nebo osobně na sekretariát společnosti na adrese U Jezu 525/4, 
Liberec (Evropský dům, naproti Krajskému úřadu). 
Kontaktní telefon: +420 606 785 125 
Obálku či předmět e-mailu označte textem: Výběrové řízení  - pracovník Zákaznického centra  
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