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Druh HPP 

pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem 

prodloužení na dobu neurčitou 

Pracoviště 

Praha, případně podle dohody možné detašované pracoviště 

Možný nástup 

od 1. 6. 2020 nebo dle dohody 

Kontakt 

strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis 

zasílejte v elektronické podobě na níže uvedený kontakt 

ředitele odboru, v kopii pak na adresu kariera@szdc.cz, 

do předmětu e-mailu uveďte: „odbor přípravy staveb“ 

Požadované vzdělání 

— VOŠ/VŠ stavebního či dopravního zaměření 

Požadovaná praxe 

— praxe v oboru výhodou 

— vhodné i pro absolventy  

Kvalifikační předpoklady 

— uživatelská znalost programů: Word, Excel, Outlook  

— základní orientace v legislativě k projektové přípravě 

dopravních staveb 

— znalost drážního prostředí a provozu výhodou 

Požadovaný profil 

— schopnost a ochota učit se novým věcem 

— pečlivost a spolehlivost, dochvilnost, flexibilita 

— komunikační schopnosti a práce v týmu 

— analytické myšlení 

Pracovní náplň 

— řešení a projednávání technických řešení staveb na 

konvenční železniční síti Správy železnic se složkami 

Správy železnic, orgány státní správy i samosprávy, 

s projekčními organizacemi případně i s veřejností 

— definice požadavků na nově zadávané stavby 

a rozsahu technické náplně staveb 

— koordinace činností v přípravě staveb 

Nabízíme 

— zaškolení 

— velmi dobré platové podmínky 

— 6 týdnů dovolené  

— pružnou pracovní dobu 37,5 hod/týden 

— celosíťovou jízdenku ČD v ČR, po 6 měsících i pro 

rodinné příslušníky 

— po roce jízdní výhody v zahraničí 

— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity  

(i pro rodinné příslušníky) 

— stravenky  

— příspěvek na kartu MultiSport 

— po roce příspěvek na životní a penzijní pojištění 

1550 Kč měsíčně 

— možnost detašovaného pracoviště mimo Prahu na 

několik dní v týdnu 

— Notebook, mobilní telefon 

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE? 

— Již 17 let plníme funkci provozovatele a vlastníka 

železniční dopravní cesty v České republice.  

— Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, 

opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.  

— Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní 

a perspektivní společnost. 

— Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi 

největší zaměstnavatele v České republice. 
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Kontakt pro zaslání životopisu a motivačního dopisu 

Ing. Pavel Paidar 

ředitel odboru přípravy staveb 

e-mail: Paidar@szdc.cz 

mobil: 602 525 078 

Bližší informace poskytne 

Ing. Miroslav Veliš 

vedoucí oddělení technické přípravy staveb 

e-mail: Velis@szdc.cz  

mobil: 724 578 493   
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