
KORID LK, spol. s r.o., Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  •  tel.: +420 488 588 788 

e-mail: info@korid.cz  •  IČ: 272 67 351  •  DIČ: CZ27267351  •  Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-5526710237/0100 

Společnost je vedená v OR u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 21625  •  www.korid.cz 

 

 

Jednatel společnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

 

ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC – TECHNOLOG DOPRAVY 

 

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: 

• práce s analytickými podklady, zejména pak s: 

o vyhodnocením přepravních proudů 

o vyhodnocením spolehlivosti provozu 

o SWOT analýzami 

• návrh a projednání jízdních řádů, které budou reflektovat přepravní potřeby 

• tvorba technologie dopravy (návrh oběhů vozidel) 

• návrh pomůcek k jízdním řádům (především čekací doby) 

• komunikace s obcemi, se zaměstnavateli, školami a dalšími subjekty v Libereckém kraji 

• prezentace změn cestující veřejnosti 

Kvalifikační předpoklady: 

• VŠ vzdělání v oboru nebo SŠ s maturitou a praxe v oboru alespoň 3 roky 

Jiné požadavky: 

• znalost problematiky veřejné dopravy 

• 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 

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 
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• 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: 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 – technolog dopravy“ 

 

 

V Liberci dne 9. 1. 2023 

 

 

 

Ing. Otto Pospíšil, Ph.D. 

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

mailto:veronika.deverova@korid.cz

