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Společnost JIKORD s. r. o. nabízí volné pracovní místo na pozici 

„Vedoucí dispečer“ 

Požadavky kvalifikace: 

• SŠ s maturitou se zaměřením na dopravní problematiku výhodou 

• Znalost GIS velkou výhodou 

• Praxe v dopravě vítána 

• Orientace v dopravní obslužnosti včetně legislativy 

• Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) 

• Občanská a morální bezúhonnost 

• Znalost jednoho světového jazyka výhodou 

 

Další znalosti a dovednosti: 

• Schopnost efektivní komunikace s odbornou veřejností 

• Schopnost analytických a organizačních dovedností 

• Komunikativnost 

• Vysoké pracovní nasazení, schopnost organizace práce a časová flexibilita 

• Koncepční myšlení, schopnost konstruktivního řešení problémů 

• Znalost MS Office 

• Flexibilita, vytrvalost, odolnost vůči stresu 

 

Součást písemné přihlášky k výběrovému řízení: 

• Strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe 

s uvedením kontaktních osob k podání referencí 

• Kontaktní adresa a telefon, e-mail 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., případně 

žádost o navrácení poskytnutých dokladů 

• Datum a podpis uchazeče 
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Místo výkonu práce: České Budějovice 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Nástup: Dle dohody /předpoklad leden 2019/ 

Platové podmínky: 25 000 až 35 000 Kč/měsíčně 

Nabízíme: 

• 5 týdnů dovolené, 

• 3 sick days,  

• stravenky,  

• příspěvek na penzijní připojištění, 

• příspěvek na telefon. 

 

Základní pracovní náplň: 

• Operativní řízení veřejné hromadné osobní dopravy 

• Operativní zajišťování návaznosti spojů 

• Kontrola dodržování jízdních řádů 

• Vyhodnocování zpožděných spojů 

• Vedení statistik o zpoždění spojů 

• Řešení zpoždění spojů  

• Kontakt s dispečinky dopravců 

• Dopravní integrace (IDS) 

• Spolupráce s akademickou sférou 

 

Přihlášku s požadovanými údaji doručte osobně, popř. zašlete nejpozději do 13. 12. 2018, 
do 23:59 hodin na adresu: 

 
JIKORD s.r.o  
Okružní 517/10 
370 01 České Budějovice 

Obálku, prosím, viditelně označte heslem „VR Vedoucí dispečer“. 
nebo na e-mailovou adresu: info@jikord.cz 

Podrobnější informace podá: 

Lucie. Holzeplová, DiS., telefon: 734 316 690, e-mail: info@jikord.cz. Informace včetně povinných 
příloh jsou k dispozici na internetovém portálu: www.jikord.cz. 
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