Firma INTERTRANS PKS S.A. w Głogowie świadcząca usługi m. in.
w zakresie przewozów regularnych i specjalnych
poszukuje osoby na stanowisko:
DYSPOZYTOR TECHNICZNO EKSPLOATACYJNY - PLANISTA
Charakterystyka stanowiska:
Zapewnienie by wszystkie zaplanowane na dany dzień wyjazdy autobusów zostały prawidłowo
zrealizowane. Do zaplanowanych wyjazdów należą kursy wg rozkładu jazdy autobusów w
komunikacji regularnej oraz wynajmy autobusów na wycieczki, imprezy, itp. Prawidłowa realizacja
oznacza wykonanie wyjazdu pojazdem sprawnym, czystym, właściwej klasy i pojemności oraz
prowadzonym przez kierowcę spełniającego wszystkie wymagania (uprawnienia, czas pracy,
znajomość auta, znajomość trasy).
Podejmowanie decyzji rozwiązujących sytuacje awaryjne z uwzględnieniem satysfakcji klienta i
dobra firmy. Potencjalne sytuacje awaryjne, to zdarzenie drogowe lub niesprawność autobusu,
choroba kierowcy, ograniczona liczba autobusów lub kierowców, niewłaściwe działania kierowcy.
Planowanie przyszłej pracy i działania zapobiegające potencjalnym przyszłym problemom. W tym:
•
planowanie pracy kierowców,
•
przegląd stanu technicznego autobusów,
•
nadzór prac naprawczych autobusów,
•
prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.

Nasze oczekiwania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie minimum średnie
Prawo jazdy kategorii „D” lub gotowość zrobienia takich uprawnień
Umiejętność pozyskiwania zaangażowania współpracowników
Komunikatywność i zorientowanie na wysoki poziom obsługi klienta
Umiejętność planowania i organizacji pracy oraz skuteczność działania
Umiejętność efektywnej realizacji zadań mających różne priorytety
Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w sytuacjach awaryjnych

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

odpowiedzialną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
możliwość rozwoju zawodowego,
niezbędne narzędzia pracy,
stabilną pracę na zasadach umowy o pracę,
możliwość rozwoju osobistego poprzez aktywne wsparcie szkoleniowo - coachingowe
pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania mogą składać aplikację (tj. CV, list motywacyjny,
kserokopię świadectw szkół oraz pracy) w formie: elektronicznej – email: sekretariat@intertranspks.com.pl
lub osobiście w Sekretariacie firmy – Głogów, ul. Piastowska 5, tel. 76 835 00 66.
W treści aplikacji należy umieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji w firmie INTERTRANS PKS S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883.)
Osobom nadsyłającym ofertę zapewniamy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko
z wybranymi kandydatami. Brak informacji do 30 dni od złożenia oferty oznacza, że oferta nie została przyjęta.

