KORID LK, spol. s r.o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Jednatel společnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – PROJEKTOVÝ SPECIALISTA/SPECIALISTKA
Místo výkonu práce: Liberecký kraj – KORID LK, spol. s r.o., U Jezu 525/4, 461 80 Liberec
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce
Charakteristika vykonávané činnosti:
 projektová činnost zaměřená na oblast dopravy
o rozvoj informačních technologií v dopravě (moderní odbavovací systémy,
smart technologies atp.)
o propojení oblasti veřejné dopravy s dalšími subsystémy dopravy (individuální
doprava, sdílená doprava, parkování atp.)
 project management
o zpracování rámce a harmonogramu projektu
o řízení lidských zdrojů v projektu
 prezentace projektů
Kvalifikační předpoklady:
 VŠ vzdělání v oboru nebo SŠ s maturitou a praxe v oboru alespoň 3 roky
Jiné požadavky:
 znalost problematiky veřejné dopravy a/nebo řízení projektů
 samostatnost, kreativita, komunikační a organizační schopnosti
 spolehlivost
 flexibilita
 schopnost a chuť opakovaného sebevzdělávání
 dobrá znalost práce s výpočetní technikou (MS Office)
 aktivní znalost jednoho cizího jazyka výhodou
 řidičský průkaz kategorie B výhodou
 orientace v podmínkách projektových dotací výhodou
Co nabízíme:
 zázemí stabilní společnosti a příjemné pracovní prostředí
 možnost seberealizace v zajímavé a odpovědné práci
 podíl na rozvoji veřejné dopravy v Libereckém kraji
 různé vzdělávací programy (kurz cizích jazyků, dopravní semináře atp.)
 odpovídající platové ohodnocení
 různé zaměstnanecké benefity
Uchazeči předloží písemnou nebo elektronickou 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
Předpokládaný termín nástupu: podzim roku 2021 (dle dohody)
Způsob podání přihlášky: elektronicky na email: admin@korid.cz, poštou do sídla společnosti
nebo osobně do provozovny U Jezu 525/4, 461 80 Liberec
Obálku nebo předmět emailu označte textem: „Výběrové řízení – projektový specialista“

V Liberci dne 12.7.2021

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D.
Jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.

