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:

PŘEPÁŽKOVÝ PRACOVNÍK/ PRACOVNICE ZÁKAZNICKÉHO CENTRA
Místo výkonu práce: Zákaznické centrum IDOL/OPUSCARD
KORID LK, spol. s r.o. – Evropský dům, U Jezu 525/4, 46180 Liberec
Charakteristika vykonávané činnosti:
Podávání informací a obsluha klientů, kteří chtějí využívat veřejnou dopravu v Libereckém kraji.
Vyřizování žádostí a následná výroba karet Opuscard.
Prodej jízdného.
Telefonická komunikace s ostatními kontaktními místy v Libereckém kraji.
Zákonné předpoklady:
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• trestní bezúhonnost
• ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
• ukončené středoškolské vzdělání
Jiné požadavky:
• komunikativnost
• samostatnost
• znalost práce s výpočetní technikou (MS Office – Word, Excel)
• základní komunikace v jednom cizím jazyce výhodou (EN/RU/DE)
Co nabízíme:
• zázemí stabilní společnosti a příjemné pracovní prostředí
• různé vzdělávací programy (kurz cizích jazyků …)
• 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

KORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
Společnost je vedená v OR u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 21625 • IČ: 272 67 351, DIČ: CZ27267351
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:35-5526710237/0100 • e-mail: info@korid.cz

Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2022, doba určitá
Lhůta pro podání přihlášky: 24.10.2022
Způsob podání přihlášky:
elektronicky na e-mail monika.chybikova@korid.cz a admin@korid.cz nebo
osobně na sekretariát společnosti na adrese U Jezu 525/4, Liberec (Evropský dům).
Kontaktní telefon: +420 606 785 125
Obálku či předmět e-mailu označte textem:
Výběrové řízení – Přepážkový pracovník Zákaznického centra

