
 
 

Hledáme vedoucího/vedoucí odboru 
dopravního provozu 
 
 
 

 

Organizátor dopravního systému Integrovaná doprava 
Zlínského kraje – krajská společnost Koordinátor veřejné 

dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED) – vyhlašuje 

výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí odboru 
dopravního provozu.  

 

Co budete dělat? 

▪ Vést dynamický a stále se rozrůstající odbor (aktuálně 

11 zaměstnanců, v plánu 15), jehož hlavní činností je 

postupné prohlubování integrace veřejné dopravy ve 

Zlínském kraji a zodpovědnost za hladký provoz již 

integrovaných aspektů k maximální spokojenosti 

cestujících; odbor je rozdělen na oddělení dopravní 

technologie, kontrolní oddělení a oddělení dispečinku 

▪ Formulovat konkrétní kroky vedoucí k naplnění vize 

kvalitní, spolehlivé, dobře provázané a přívětivé 

veřejné dopravy – a řídit jejich realizaci 

▪ Pravidelně se účastnit prezentací, tiskových 

konferencí a strategických jednání o dopravní 

obslužnosti 

▪ Komunikovat se smluvními dopravci, obcemi, 

okolními kraji, zaměstnavateli a dalšími relevantními 

institucemi 

▪ Mít neustálý dohled nad funkčností a logičností 

systému IDZK jako celku 

▪ Zadávat konkrétní úkoly tvůrcům autobusových 

i železničních jízdních řádů (technologům) 

▪ Spolupracovat na strategii zapojení systémů MHD 

v kraji do Integrované dopravy Zlínského kraje 

▪ Zastávat roli prostředníka mezi světem 

managementu a dopravního provozu 

▪ „Prodávat“ zlepšení v dopravě našemu 

marketingovému oddělení i vedení kraje 

 

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?  

▪ Jasnou představu o podobě pokročilého a pro 

cestující atraktivního integrovaného dopravního 

systému 

▪ Dobré manažerské schopnosti a zároveň kvalitní 

odborné znalosti v oboru veřejné dopravy 

▪ Přehled o trendech v organizaci dopravy v ostatních 

regionech Česka i ve světě 

▪ Pravidelné využívání veřejné dopravy 

▪ Základní znalosti zásad návrhu linkových vedení ve 

veřejné dopravě 

▪ Uživatelské zkušenosti s integrovanými dopravními 

systémy v zahraničí 

▪ Empatii k cestujícím a spolupracovníkům 

▪ Zkušenosti s vedoucí rolí, profesionální vystupování 

▪ Vysokoškolské vzdělání 

▪ Znalost anglického jazyka 

▪ 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 do 31. 1. 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 4. 1. 2022 

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

mailto:gajdosik@koved.cz

