Hledáme specialistu procesního řízení –
vedoucího odboru vnitřní správy
Organizátor dopravního systému Integrovaná doprava
Zlínského kraje – krajská společnost Koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED) – vyhlašuje
výběrové řízení na pracovní pozici specialisty procesního
řízení – vedoucího odboru vnitřní správy.

Co budete dělat?

Co očekáváme?

▪

Mapovat a popisovat stávající procesy společnosti.

▪

▪

Navrhovat a koordinovat vylepšení procesů a tvorbu
nových procesů ve spolupráci s ostatními
zaměstnanci.

Jasnou představu o jednoduchém, ale účinném
nástroji pro řízení procesů ve firmě.

▪

Výborné manažerské schopnosti a zároveň kvalitní
odborné znalosti v oboru řízení vnitřních procesů.

▪

Implementovat a vyhodnocovat procesy, tedy
dohlížet na jejich plnění.

▪

Znalost metodiky procesního řízení.

▪

Znalost systémů měření a controllingu.

▪

Nastavovat a vyhodnocovat KPI pro hodnocení
zaměstnanců.

▪

Znalost personalistiky a řízení lidských zdrojů.

▪

Vést tým lidí, jehož hlavním úkolem je starat se o
zaměstnance a vytvářet příjemné pracovní prostředí.

Výborné komunikační schopnosti.

▪

▪

▪

Komunikovat se Zlínským krajem, jeho organizacemi,
obcemi a ostatními firmami.

Zkušenosti na obdobné pozici (procesní
specialista/personalista) minimálně 2 roky.

▪

Zkušenost s vedením lidí minimálně 5 let.

▪

Vést dialog uvnitř firmy.

▪

Organizační schopnosti a pečlivost.

▪

Organizovat školení a semináře.

▪

Vysokoškolské vzdělání.

▪

Samostatnost, flexibilitu, loajalitu.

▪

Znalost anglického jazyka.

Co za to nabízíme?
Nadstandardně naplňující práci – výsledky naší práce
mají přímý vliv na kvalitu života v kraji a jeho
konkurenceschopnost.

Další informace
▪

Termín nástupu: dohodou

▪

Férový a profesionální přístup.

▪

Pracovní poměr: doba neurčitá

▪

Zázemí stabilní společnosti založené a vlastněné
Zlínským krajem.

▪

Místo výkonu práce: Zlín

▪

Nadprůměrné platové ohodnocení.

Odpovíme všem kandidátům

▪
▪

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.

▪

Životopisy s motivačním dopisem zasílejte do 30. 6. 2022
na adresu:
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.
Ing. Martin Štětkář, jednatel
Podvesná XVII 3833, 760 01 Zlín

nebo e-mailem na: prace@koved.cz
Ve Zlíně dne 2. 6. 2022
Ing. Martin Štětkář, jednatel / www.idzk.cz

