
  nabízí 

 

PRACOVNÍ MÍSTO NEBO BRIGÁDU 

pro studenty i absolventy 
 
 

 TECHNICKÝCH nebo DOPRAVNÍCH oborů 
  
se zájmem o železnici a železniční dopravu  
 

 
ODBORNÝ  SPECIALISTA  ECM – systému údržby železničních vozidel 

a DISPEČER POSTŘIKOVACÍ SOUPRAVY 
 
Do příjemného pracovního týmu hledáme spolehlivého kolegu, ať již jen na sezónní práce květen -
červen a srpen – září nebo na dlouhodobou spolupráci. 
 
Společnost JARO Česká Skalice, s.r.o. se již více než 25 let specializuje na postřiky proti plevelům na 
železnici.  Jsme drážním dopravcem, provozovatelem drážních vozidel a železničních vleček. 
Kombinujeme obor železniční dopravy, železničního opravárenství speciálních hnacích vozidel, 
agrochemie a vývoje vlastních aplikačních technologií, které využíváme při údržbě infrastruktury. 
Jsme tedy také členem České společnosti rostlinolékařské a akreditovaným školicím střediskem pro 
získání „odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin“.  Ačkoliv jsme rodinnou 
firmou, musíme splňovat stejné nároky jako velké dopravní společnosti a hledáme mezi sebe schopné 
odborníky. 
 
Náplň práce: 
 
Odborný specialista ECM  - celoročně - praxe i zaměstnání v Ostroměři okr Jičín. 

- Řeší zadané úkoly související se systémem opravárenství ECM a jeho certifikací.  
- Komunikuje s odbornými složkami v rámci organizace.  
- Provádí školení ECM a navrhuje jeho úpravy.  
- Vede a zpracovává přidělenou agendu dle ECM.  
- Zastupitelnost při řízení provozu – KADR. 

 
 
Dispečer postřikovací soupravy -  při sezónních pracích místo nerozhoduje. 

- Tvoří spolu se strojvedoucím posádku soupravy a průjezdem drážního vozidla aplikuje 
herbicid na všechny TK i SK v dané správě tratí (ST).  

- Ovládá elektronické postřikovací zařízení selektivní technologie aplikující herbicidy. Práce 
se provádí vždy pro příslušnou ST Správy železnic s.o., ve dvou etapách v měsících květen a 
srpen.   



- Posádka je v místě zakázky s přestávkami po celou dobu realizace zhruba měsíc. Firma hradí 
náklady na dopravu a ubytování. 

- Dispečer při průjezdu postřikovací soupravy dohlíží na provedení podle požadavku ST, 
zařízení obsluhuje, udržuje v čistotě a stará se o dodržování správných postupů při aplikaci 
přípravků. 

 
Co požadujeme: 
profesionální a svědomitý přístup, samostatnost, odpovědnost a časovou flexibilitu 
týmovou spolupráci a ochotu dále se vzdělávat 
znalost práce na PC (Office) 
základní orientaci v dokumentaci, předpisech a technických normách 
ŘP a znalost drážního prostředí výhodou, potřebná školení zajistíme 
 
Nabízíme: 
nadstandardní platové ohodnocení 
5 týdnů dovolené 
po roce příspěvek na penzijní spoření aj. 
možnost rozšíření kvalifikace na strojvedoucího 

 

Zaujala Vás některá pracovní pozice? 

V tom případě se už těšíme na Váš životopis. 

 
 
Kontakt:    
Jaroslav Ošťádal  
tel. 774 177 094  
info@jarocs.eu   
www.jarocs.eu  
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