Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. z siedzibą
42-700 Lubliniec, ul. K. i W. Niegolewskich 5 poszukuje kandydata na
stanowisko Kierownika Działu Przewozów
1. Opis stanowiska
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie planowanie, organizowanie, decydowanie,
kontrola, nadzór w obszarach:
 realizacji zadań przewozowych,
 efektywnego wykorzystania taboru autobusowego,
 planowania i rozliczania czasu pracy kierowców,
 zarządzanie kierowcami w celu realizacji zadań przewozowych,
 rozliczania zrealizowanych zadań przewozowych,
 pracy dyżurnych ruchu,
 opracowywania koncepcji układu sieci komunikacyjnej.
2. Wymagania
 wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub menedżerskie,
 roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w obszarach
związanych z planowaniem i organizacją pracy zespołów (mile widziane doświadczenie na stanowiskach
związanych z transportem samochodowym),
 znajomość zagadnień funkcjonowania komunikacji samochodowej,
 umiejętność zarządzania zespołem, analizy i syntezy,
 znajomość przepisów związanych z branżą transportową,
 znajomość programów Word, Excel, programy pocztowe, przeglądarki internetowe – na poziomie
podstawowym,
 umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 prawo jazdy kategorii B
 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Wymagane dokumenty
 CV,
 list motywacyjny,
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i umiejętności
kandydata ,
 kserokopia świadectw pracy,
 oświadczenie o niekaralności.
Oryginały wszystkich dokumentów należy przedłożyć do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferujemy
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga na
czas określony 9 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony)
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji i zaangażowania
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Oferty powinny być składane w siedzibie PKS w Lublińcu Sp. z o.o. przy ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec,
w sekretariacie pok. 101 w godz. 800 – 1400, przesyłane listem poleconym na adres PKS w Lublińcu Sp. z o.o.,
ul. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec lub drogą elektroniczną na adres: info@pkslubliniec.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia
16.12.2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności
podania danych osobowych, prawie dostępu do treści moich danych i ich poprawiania oraz prawie do odwołania zgody na przetwarzanie
danych osobowych w każdym czasie.

