
Pozice Personální 
referent/ka
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:
 yVytváření a aktualizace databáze uchazečů o zaměstnání
 y  Nábor zaměstnanců a komunikace s potencionálními kandidáty
 yOrganizace a plánování vstupních pohovorů
 y  Zajištění a organizování vzdělávání, zajištění personální administrativy
 yZpracování dokumentace v rámci personální agendy
 y  Příprava podkladů pro mzdy, správa mzdového a bonusového systému, 
zaměstnanecké benefity
 yPersonální reporting mateřské organizaci v Německu
 ySpolupráce s externími poskytovateli personálních služeb

Nabízíme:
 yZázemí stabilní české společnosti s mateřskou organizací v Německu
 yPříjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv
 yPracoviště – Ústí nad Labem, možnost práce z domova
 yFiremní notebook, telefon
 yZaškolení

 yFiremní benefity
 yPráce na částečný úvazek
 yNástup – červen 2021

požadavky:
 yUkončené SŠ vzdělání
 yPraxe v oblasti personalistiky
 yOrientace v oblasti pracovního práva
 y  Dobrá znalost německého, popř. anglického jazyka  
slovem i písmem
 yDobré znalosti MS Office (Excel, Word, Power Point)
 yOtevřená a komunikativní osobnost
 ySamostatnost, systematičnost a spolehlivost
 yPřesvědčovací schopnosti, logické a praktické myšlení
 yFlexibilita a schopnost se učit novým věcem
 yŘidičský průkaz sk. B

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.

hledáme 
P e r s o n á l n í h o  
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