
 
 

Hledáme technologa/technoložku železniční 
dopravy 

 
 

 

Organizátor dopravního systému Integrovaná doprava 

Zlínského kraje – krajská společnost Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED) – vyhlašuje 

výběrové řízení na pracovní pozici Technolog 
/technoložka železniční dopravy. 

 

Co budete dělat? 

▪ Zpracovávat návrhy jízdních řádů a oběhů vozidel 

regionálních vlaků ve Zlínském kraji v rámci systému 

Integrovaná doprava Zlínského kraje 

▪ Podílet se na zlepšování a rozvoji koncepce systému 

linek i Integrované dopravy Zlínského kraje jako celku 

▪ Na denní bázi spolupracovat s autobusovými 

technology, projektovými manažery pro integraci 

a tarifními specialisty 

▪ Účastnit se jednání se smluvními dopravci (České 

dráhy, Arriva vlaky) 

▪ Koordinovat činnost se Správou železnic 

a spolupracovat na bezproblémovém chodu 

železniční dopravy 

▪ S MD ČR řešit návaznost na dálkovou dopravu 

▪ „Prodávat“ novinky v jízdních řádech našemu 

marketingovému oddělení, manažerům, politické 

reprezentaci… 

▪ Řešit podněty k dopravní koncepci od cestujících, 

škol, zaměstnavatelů, samospráv… 

▪ Spolupracovat s okolními kraji (včetně Trenčínského) 

na koncepci mezikrajských/mezinárodních spojení 

 

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 

▪ Příspěvky na stravování a penzijní připojištění 

 

 

▪ Služební notebook a telefon i pro soukromé účely 

▪ Účast na odborných konferencích, exkurzích a další 

vzdělávání v oboru 

 

Co očekáváme?  

▪ Profesionalitu a dobré odborné znalosti ve sféře 

veřejné dopravy 

▪ Orientaci v aktuálním dění v dopravě 

▪ Nadšení pro vizi moderního systému veřejné dopravy 

▪ Uživatelské zkušenosti s železniční dopravou 

v ostatních krajích Česka a v zahraničí 

▪ Znalost anglického nebo německého jazyka alespoň 

na úrovni B2 

▪ Smysl pro detail a pečlivost 

▪ Praxi z oblasti tvorby GVD a koncepcí veřejné 

dopravy 

▪ Orientaci v normách a regulacích osobní železniční 

dopravy 

▪ Vysokoškolské vzdělání, nejlépe dopravní fakulta, 

výhodou 

▪ Zkušenosti ze studia, práce nebo bydlení v zahraničí 

výhodou 

 

Další informace 

▪ Termín nástupu: dohodou 

▪ Pracovní poměr: doba neurčitá, full time 

▪ Místo výkonu práce: Zlín 

▪ Odpovíme všem kandidátům 

 

Životopisy s motivačním dopisem zasílejte do 13. 2. 2022 

na adresu: 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. 

Ivo Gajdošík, manažer HR; Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín 

nebo e-mailem na: gajdosik@koved.cz  

 

Ve Zlíně dne 24. 1. 2022 

Martin Štětkář, jednatel / www.idzk.cz 

mailto:gajdosik@koved.cz

