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Vedoucí úseku operativního řízení (železniční doprava) 

Rail Cargo Group: nákladní divize Rakouských spolkových drah (ÖBB) 

Rail Cargo Group patří s ročním obratem 2,2 miliard EUR a přibližně 6 000 zaměstnanci v 15 zemích k předním 

logistickým společnostem v oblasti železniční nákladní dopravy v Evropě. Společně se silnými obchodními partnery 

skupina Rail Cargo Group nabízí komplexní end-to-end logistická řešení nejen v Evropě, ale i v daleké Asii. 

Společnost Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o. hledá zaměstnance na pozici Vedoucí úseku operativního 

řízení. 

Vaše budoucí role 
▪ vedení týmu specialistů v provozní oblasti železniční nákladní dopravy (skupina cca 15 zaměstnanců – dispečeři, 

vedoucí dispečeři, koordinátoři PPS) a zpracování související agendy; 

▪ denní agenda a dohled nad operativním plánováním a provozem; 

▪ účast na jednáních s partnerskými subjekty v tuzemsku i zahraničí; 

▪ připomínkování a tvorba vnitřních předpisů, opatření a dalších provozních dokumentů; 

▪ provádění kontrolní činnosti 

▪ příprava, výcvik a školení podřízených zaměstnanců. 

Váš profil 
▪ prokazatelná osobní zkušenost s vedením týmu; 

▪ rozvinuté komunikační a prezentační dovednosti; 

▪ logické uvažování, odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita; 

▪ umění stanovit si priority a zvládat náročné situace, jak v provozní, tak i mezilidské rovině; 

▪ zodpovědný přístup a schopnost domyslet možné následky vlastního či cizího jednání; 

▪ znalost problematiky železničního provozu (případně zájem a ochota se tuto problematiku „doučit“); 

▪ úplné střední vzdělání s maturitou (odborné nebo všeobecné) nutné, VŠ (nejlépe dopravního zaměření) výhodou; 

▪ znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího; 

▪ aktivní znalost německého nebo anglického jazyka – pro denní komunikaci slovem a písmem, základy polštiny 

výhodou; 

▪ pokročilá uživatelská znalost práce s PC, ochota učit se novým technologiím a aplikacím; 

▪ řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) výhodou. 

Nabízíme 
▪ práci na plný úvazek s flexibilním rozvržením pracovní doby (fixní jádro 09-14:00 hod.) a možností práce 

z domova v dohodnutém rozsahu; 

▪ zajímavé zaměstnání v stabilní společnosti se silným nadnárodním zázemím s perspektivou kariérního růstu; 

▪ odpovídající mzdové ohodnocení a atraktivní balíček benefitů (mj. 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, 

stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na sportovní nebo volnočasové aktivity, prostor a nástroje 

k vlastnímu rozvoji a vzdělávání – příspěvek na jazykovou výuku, přístup k vzdělávací platformě Seduo.cz); 

▪ pracovní smlouvu na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
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