hľadáme

VODIČOV
autobusov a trolejbusov

PONÚKAME
Mzdové podmienky
od 800 EUR mesačne
Bezplatné rozšírenie vodičského
oprávnenia na skupiny D, C
Príspevky na stravovanie a DDS
Zamestnanecké cestovné
v prostriedkoch MHD Bratislava
Pre uchádzačov s bydliskom mimo
Bratislavy príspevky na ubytovanie
a cestovné
Práca vhodná aj pre ženy

NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK

1000 EUR
POŽIADAVKY
Vodičské oprávnenie skupiny D,
prípadne C, B (možnosť
bezplatného rozšírenia)
Vek nad 24 rokov
Výpis z registra trestov

termín nástupu
IHNEĎ
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Olejkárska 1 | 814 52 Bratislava

02/5950 2121
02/5950 2234

vodici@dpb.sk

www.dpb.sk

Ponuka práce pre

VODIČOV MHD (VODIČOV AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.
Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) je jediným poskytovateľom MHD na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, pričom okrem liniek MHD prevádzkuje aj prímestské linky a
pravidelné medzinárodné autobusové linky. DPB, a.s. prevádzkuje trolejbusovú, autobusovú a
električkovú dopravu.
Záujemcom o prácu vodiča autobusu a trolejbusu ponúkame nasledovné výhody a benefity:
 stabilnú a perspektívnú prácu v ambicióznej spoločnosti a v komplexne modernizovanom
vozovom parku
 možnosť bezplatného rozšírenia vodičského oprávnenia zo skupiny B alebo C na skupinu D a
získanie kvalifikačnej karty vodiča v autoškole DPB, a.s. pri dohode o zotrvaní v pracovnom
pomere príslušnú dobu
 náborový príspevok vo výške 1000 EUR vodičom vlastniacim vodičské oprávnenie skupiny D
 zamestnanecké cestovné výhody na MHD aj pre rodinných príslušníkov
 príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 príspevok na stravovanie
 príspevky na ubytovanie a cestovné pre zamestnancov s trvalým bydliskom mimo Bratislavy
 bezplatné zdravotné a psychologické prehliadky
 odmeny za jazdu bez dopravnej nehody a iné
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

Vzdelanie
minimálne základné vzdelanie

Vodičský preukaz
B (C, D – možnosť bezplatného rozšírenia)

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- vek minimálne 24 rokov
- bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
- odborná, zdravotná a psychická spôsobilosť

Záujemcovia o pozície vodiča sa môžu prihlásiť na emailovej adrese vodici@dpb.sk alebo cez
internetovú stránku www.dpb.sk.
Akékoľvek otázky Vám radi zodpovieme na personálnom oddelení:
 na telefónnych číslach 02/5950 2121 alebo 02/5950 2234
 na emailovej adrese vodici@dpb.sk

