
Hledáme softwarového architekta/softwarovou 
architektku – specialistu/specialistku technologického 
rozvoje ve veřejné dopravě 

 
Organizátor dopravního systému Integrovaná doprava Zlínského kraje – krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) – 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Softwarový architekt/softwarová architektka – specialista/specialistka technologického rozvoje. 
 
 
 

Co budete dělat? 

 Navrhovat a realizovat technologické inovace pro 
zkvalitnění cestování vlaky a autobusy v rámci 
vznikajícího systému Integrovaná doprava Zlínského 
kraje: pro odbavování (nákup a kontrola jízdenek), 
informování cestujících i chod organizace KOVED 

 Navrhovat architekturu informačních systémů 

 Formulovat technická zadání pro dodavatele, 
komunikovat s těmito dodavateli a kontrolovat 
správnou implementaci 

 Podílet se na tvorbě krajských strategických 
dokumentů 

 Posuzovat technologickou proveditelnost konceptů 

 Zodpovídat za stabilní chod a dobrou použitelnost 
webových a mobilních aplikací ze strany cestující 
veřejnosti 

 Propojovat informační systémy 

 „Prodávat“ a vysvětlovat technologické inovace 
politické reprezentaci a marketingovému oddělení 

 

Co za to nabízíme?  

 Nadstandardně naplňující práci – její výsledky 
okamžitě vidíte, budou mít přímý vliv na kvalitu 
života v kraji a jeho konkurenceschopnost 

 Férový a profesionální přístup 

 Možnost částečně pracovat z domova i mimo 
pandemickou dobu 

 Zázemí stabilní společnosti založené a vlastněné 
Zlínským krajem 

 Nadprůměrné platové ohodnocení 

 25 dní dovolené v roce 

 Možnost kariérního růstu 

 Příspěvky na stravování a doplňkové penzijní 
připojištění 

 Možnost využití služebního notebooku a telefonu 
pro soukromé účely 

 Účast na odborných konferencích a exkurzích, další 
vzdělávání v oboru 

 

Co očekáváme?  

 Přehled o nejmodernějších technologických 
trendech a nadšení pro inovace 

 Výborné znalosti v oblasti softwarového inženýrství 
a zkušenosti s vývojem a údržbou rozsáhlých 
informačních systémů 

 Pokročilé znalosti v oblasti teoretické informatiky 

 Přehled o fungování mobilních operačních systémů 
iOS a Android a webových aplikacích 

 Empatii k cestujícím, znalost základních zásad user 
experience v IT 

 Středně pokročilé znalosti kryptografie a zásad 
kybernetické bezpečnosti 

 Nadšení pro moderní systémy veřejné dopravy 

 Uživatelské zkušenosti s regionální veřejnou 
dopravou v ostatních krajích Česka a v zahraničí 

 Znalost angličtiny alespoň na úrovni B2 

 Vysokoškolské vzdělání v oboru Computer Science 
výhodou 

 Zkušenosti ze studia, práce nebo bydlení v zahraničí 
výhodou 

 

Další informace 

 Termín nástupu: dohodou 

 Pracovní poměr: doba neurčitá 

 Místo výkonu práce: Zlín 

 Odpovíme všem kandidátům 

 

Životopisy s motivačním dopisem zasílejte na adresu: 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. 
Ing. Ivo Gajdošík, manažer HR 
Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín 

nebo e-mailem na: gajdosik@koved.cz  
 
Ve Zlíně dne 29. 9. 2021 
 

Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti 
www.idzk.cz 
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