
Pozice dispečer
Jsme soukromý železniční dopravce s mateřskou společností v Německu působící na českém trhu již od roku 2010. V rámci produktové značky 
Trilex zajišťuje dceřiná společnost Die Länderbahn GmbH provoz na linkách T7, RE a v létě také sezónní provoz na lince Liberec – Máchovo 
jezero. Ryze česká společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. obsluhuje linky U12, U14 a turistickou linku T7 z Chomutova do Vejprt s přeshraniční 
přepravou do německého Cranzahlu.

V roce 2021 uzavírá Die Länderbahn CZ s.r.o. s Libereckým krajem dopravní smlouvu na provoz železniční linky L4 z Rumburku do Mladé 
Boleslavi město přes Českou Lípu. A v roce 2022 se provoz rozšíří také na linku L2 z Liberce do Děčína. Naše společnost expanduje, a proto 
hledáme do našeho týmu další posily.

Náplň práce:
 yŘízení provozu jednotek
 y  Zajištění provozu při mimořádných událostech
 yKomunikace a podávání zpráv v německém jazyce
 yPráce v nepřetržitém provozu

Nabízíme:
 y  Místo výkonu práce – Louny
 y  Zaměstnání u stabilní německé firmy s českým zastoupením,  
v mladém a přátelském kolektivu
 yMotivující pracovní ohodnocení a firemní benefity
 yProfesní růst
 yHPP
 yNástup – červen 2021

požadavky:
 y  Ukončené středoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického nebo 
dopravního směru, event. podobná kvalifikace nebo víceletá praxe 
v podobných oborech
 y  Víceletá praxe s plánováním a dispečerskou prací, nejlépe  
v železničním oboru
 yUkončené vzdělání jako strojvedoucí výhodou
 y  Znalost MS Office a další základní počítačové dovednosti
 yDobré znalosti německého jazyka
 yUmění komunikovat a jednat s lidmi
 yUmění se rozhodnout a přesvědčit ostatní
 y  Organizační talent, schopnost práce v týmu, psychická odolnost vůči 
stresu a zátěži, flexibilita, mobilita
 yOchota se dále vzdělávat

hledáme 

dispečera

zaujala vás tato Nabídka?
Pro bližší informace kontaktujte, prosím, paní lenku petrákovou na tel. č. +420 724 159 497 nebo přineste Váš strukturovaný životopis přímo  
do kanceláře na nádraží v Lounech. Životopis také můžete zaslat na adresu lenka.petrakova@laenderbahn.com nebo nás kontaktovat přes Facebook.


