Nabízíme práci formou brigády při provádění dopravních průzkumů na linkách PID
Hledáme pouze spolehlivé spolupracovníky a klademe důraz na kvalitu prováděné práce

ZÁKLADNÍ INFORMACE

TERMÍN: středa 5.4.2017

V ČEM DOPRAVNÍ PRŮZKUM SPOČÍVÁ?
Dopravní průzkum spočívá v počítání a zápisu nastupujících a vystupujících osob z prostředků hromadné dopravy v každé
zastávce na trase příslušné linky. Pracovník jezdí v přiděleném vozidle a podle přesně stanovených pravidel provádí zápis do
přiděleného formuláře. Před průzkumem je každý pracovník řádně proškolen.

NA JAKÝCH LINKÁCH SE BUDOU PRŮZKUMY PROVÁDĚT?
Jedná se o všechny linky příměstské dopravy (PID) 3xx a 4xx na území severně od hl. m. Prahy.

JAKÉ JSOU K DISPOZICI SMĚNY?
Různé směny s nástupem velmi brzy ráno nebo s odpoledním nástupem a pozdějším ukončením (dle rozsahu provozu linek
PID). Případně jsou k dispozici kratší dělené směny, které jsou v provozu pouze v ranní a odpolední špičce. Zapisujete se vždy
na konkrétní směnu přes přihlašovací systém.

JAK JE TO S DOPRAVOU NA SMĚNY?
Na spoje začínající mimo Prahu zajišťujeme dopravu z Prahy (od metra či stanoviště nočních tramvají) nebo jiného
domluveného místa (v brzkých ranních hodinách). Pokud je možné se na začátek směny dostat veřejnou dopravou, spojení
máte přesně uvedené u Vaší směny. V případě, že není možné se dopravit veřejnou dopravou, zajišťujeme individuální
dopravu osobními auty či svozovým autobusem. Analogicky platí stejný princip po skončení směny (opačným směrem do
Prahy).

JAKÉ JE OMEZENÍ VĚKU?
Minimální věk 15 let. Pracovníci 15 – 18 let pouze se souhlasem rodičů. Pracovníci mladší 18 let nesmí pracovat na nočních
směnách.

JAKÁ JE ODMĚNA ZA PROVEDENOU PRÁCI?
Odměna za dobře odvedenou práci je 100,-Kč / hodina - výkonová část mzdy (kdy pracujete), 60,-Kč / hodina - prostojová
část mzdy (kdy čekáte a máte volno). Za velmi krátké směny je minimální odměna 300,-Kč (tam, kde by byla hodinová sazba
nevýhodná). V případě, že s Vámi budeme více spokojeni, nabízíme k Vaší mzdě prémie.

JAK JE TO SE ŠKOLENÍM NA PRŮZKUMY A SE SMLUVNÍM VZTAHEM K ZAMĚSTNAVATELI
Pracovníci budou vyškoleni hromadně dle vypsaného termínu několik dní před průzkumy. Všechny školící materiály budou
k dispozici na internetových stránkách, pokud byste měli problém s termínem školení, je třeba se domluvit individuálně.
Podepíšete s námi „Dohodu o provedení práce“. Pokud s námi nebudete dohodu podepisovat na školení, tak je k dispozici v
sekci „ke stažení“ na internetových stránkách, předem si ji 2x vytisknete, vyplníte a předáte v den průzkumu. Dohoda bude
na místě podepsána a při nejbližší příležitosti Vám bude v jednom vyhotovení vrácena.

JAK SE NA UVEDENOU PRÁCI PŘIHLÁSIT?
Přes přihlašovací systém, ve kterém se nejprve registrujete (při nové registraci uveďte
„Skupinu uživatelů“ dle Vaší školy a v případě že se v seznamu nevyskytuje tak město ve
kterém probíhá dopravní průzkum). Na stránkách jsou vypsány konkrétní směny, ze kterých si
můžete vybrat. Přihlášení na směnu je závazné, pokud byste měli jakýkoliv problém s účastí
na brigádě, je třeba VČAS kontaktovat organizátora.
Přihlašovací systém a stránku s informacemi o průzkumu najdete na adrese:

http://dopravnipruzkum.czechconsult.cz/

KDO PRŮZKUMY ORGANIZUJE?
Objednatelem dopravních průzkumů je ROPID, zhotovitelem a organizátorem je společnost CZECH Consult, s r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Matras, Ph.D., E-mail: t.matras@czechconsult.cz Mobil: 604483897

