Systémový specialista – projektant
železničního svršku a spodku
Generální ředitelství Správy železnic, státní
organizace, hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Kvalifikační předpoklady
— základní orientace v legislativě týkající se projektové
přípravy a realizace dopravních staveb
— uživatelská znalost programů: Word, Excel, Outlook,
AutoCad, MicroStation
— znalost práce na PC a problematiky drážního stavitelství
Požadovaný profil
— flexibilita, dochvilnost a spolehlivost
— komunikační schopnosti a práce v týmu

Druh HPP
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Praha, případně podle dohody
Možný nástup
dle dohody
Kontakt
Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
zasílejte v elektronické podobě na adresu kariera@szdc.cz,
do předmětu e-mailu uveďte: „Odbor projektování staveb –
projektant železničního svršku a spodku“
Požadované vzdělání
— VŠ stavebního nebo dopravního zaměření
— autorizace dle zákona 360/1992 Sb. výhodou

Pracovní náplň
— analýza technického stavu a technických parametrů
železničních tratí a stanic
— zpracování návrhů technického řešení železničních staveb
v úrovni podrobnosti záměru projektu, studijních rozborů
variant, DÚR, DSP
— prezentace a projednávání návrhů se složkami SŽDC,
orgány státní správy, samosprávy a s veřejností
— koordinace činností v předprojektové a projektové
přípravě
Nabízíme
— 6 týdnů dovolené
— pružnou pracovní dobu 37,5 hod/týden
— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity
— stravenky
— volnočasovou kartu MultiSport
— po roce příspěvek na penzijní spoření aj.

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

Požadovaná praxe
— 3 roky praxe v oboru projektování železničních staveb
— technické a organizační zkušenosti v oblasti železničního
stavitelství a železničního provozu výhodou

— Již 17 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.

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

