Systémový specialista – stavby železničního
spodku
Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace (SŽDC), hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Druh PPV

pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracoviště

Praha

Možný nástup

01.11.2017, případně po dohodě

Kontakt

Strukturovaný životopis zašlete v písemné podobě na adresu:
GŘ SŽDC – odbor provozuschopnosti
Křižíkova 2, 186 00 Praha 8,
nebo elektronicky na adresu: pernicova@szdc.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Pernicová

Požadované
vzdělání

vysokoškolské stavebního zaměření, případně středoškolské
stavebního zaměření

Požadovaná praxe

nejméně pětiletá praxe v oboru mostních staveb – např.: realizace
stavby nebo údržby a opravy mostních staveb; nebo správcovská
činnost železniční dopravní cesty; nebo projektování a rozpočtování
staveb mostních objektů; nebo příprava zadávací dokumentace
v oboru mostních staveb podle zákona č. 134/2016 Sb. (příp.
137/2006 Sb.) v platném znění

Kvalifikační
předpoklady

-

samostatný výkon pracovní činnosti
složení odborné zkoušky M-03 podle předpisu SŽDC ZAM 1
znalost cenových soustav ve stavebním oboru výhodou
znalost obecně závazných právních předpisů, technických norem
znalost TKP, interních předpisů SŽDC výhodou
znalost PC a SW Microsoft Office
úspěšné absolvování vstupní zdravotní prohlídky pro vstup
do železniční dopravní cesty
trestní bezúhonnost
základní znalost železničního provozu a prostředí železnice

Požadovaný profil

-

komunikační dovednost a dobrý písemný projev
samostatnost
flexibilita a loajalita
bezkonfliktní chování
ochota a schopnost se dále vzdělávat

Pracovní náplň

-

kontrolní a metodická činnost v oblasti správy, údržby a oprav
staveb železničního spodku.
zajištění výkonu odborných zkoušek řady M dle předpisu SŽDC
Zam 1.
administrativní a analytická činnost v oboru staveb železničního
spodku.

-

Nabízíme

-

smluvní mzdu
benefity dle PKS SŽDC (6 týdnů dovolené, jízdní výhody ČD,
příspěvek na dovolenou, stravenky apod.)
pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 37,5 hod/týdně

Co je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace?





Již 14 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

