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Výběrové řízení – investiční referent – projektant a 
koordinátor veřejné dopravy 
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

na obsazení místa 

investiční referent – projektant a koordinátor veřejné dopravy 

 
Platová třída: 11  
v rozmezí 22 980 – 33 790,- Kč + pohyblivá složka platu cca 5 000 - 10 000,- Kč (os. přípl., 
odměny). Plat se řídí dle NV č. 341/2017 Sb. a záleží na dosažené praxi. 
 
 
Místo výkonu práce: Plzeň 
 
Pracovní poměr: na dobu určitou na jeden rok, s možností změny na dobu neurčitou  
 
Plný pracovní úvazek 
 
Rámcová pracovní náplň: 

 
• řeší koncepční rozvojové dokumenty města Plzně s vazbou na veřejnou dopravu, 
• koordinuje činnost společnosti POVED, s.r.o.,  
• koordinuje provoz MHD realizovaný PMDP, a.s., 
• koordinuje investice a připravuje stavby infrastruktury pro veřejnou dopravu (zajišťuje 

zpracování projektových dokumentací, provádí inženýrskou činnost atd.), 
• zpracovává podklady pro jednání orgánů města Plzně. 

 
 
Kvalifikační a odborné požadavky: 

 
• vzdělání – SŠ nebo VŠ (technického směru - výhodou), 
• řidičský průkaz skupiny B, 
• znalost práce na PC (word, excel), 
• všeobecná znalost systému veřejné dopravy a města Plzně výhodou. 

 
 
Nabízíme: 

• zajímavá, koncepční práce a perspektivní zaměstnání, 
• motivující osobní příplatek, mimořádné odměny a další zaměstnanecké výhody 

(příspěvek na penzijní připojištění, stravenky a další benefity). 
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Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení: 

1. strukturovaný životopis, 
2. podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních 

údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich 
zpracování (jméno, příjmení, titul, datum narození, podpis). 

 

Písemné přihlášky do výběrového řízení přijímá personální referentka Mgr. Jana Šrámková, 
Klatovská 10, 301 20 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně, poslat poštou nebo mailem na 
adresu sramkovaja@plzen.eu. 

Bližší informace na telefonu č. 37803 7201, Bc. Jan Hakl. 
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