Staň se stážist(k)ou v Business Development týmu v LEO Express
Chceš získat skvělou praxi už při studiu a mít možnost podílet se na nových dopravních projektech
ve střední Evropě? Rozhodně Tě nenecháme jen tak sedět v koutě, ale budeš aktivní součástí našeho
mladého týmu, který vyhledává nové obchodní příležitosti a mění je v reálný business.
Jaké jsou základní předpoklady:





Silné analytické myšlení
Dobré organizační schopnosti a systematičnost
Schopnost vést běžnou konverzaci v angličtině
Pokročilá znalost MS Office: zejm. Excel

A hlavně musíš rozumět dopravě. Měl/a bys zvládnout alespoň půlku z následujícího seznamu:






Orientace na trhu veřejné osobní dopravy v Česku a sousedních zemích (vlaková a autobusová
doprava)
Znalost dopravních technologií a procesů (z hlediska organizačního i provozního, např. návrh
jízdního řádu, úkony spojené se zaváděním nové autobusové linky apod.)
Kalkulace nákladů v dopravě
Základní orientace v problematice závazkové dopravy a s tím spojených veřejných zakázek
Zájem o nové technologie a přístupy v oblasti dopravy

Samozřejmě neočekáváme, že budeš všemu hned rozumět do hloubky, ale měl/a bys mít dobrý základ. Co
nebudeš znát, to Tě v rámci stáže naučíme.
Jaký ještě by měl být náš nový kolega nebo kolegyně?




Je pozitivně naladěný/á a umí vycházet s lidmi.
Nezná větu „To nejde.“
Když je potřeba, nekouká na hodiny, zatne zuby a zamaká.

Proč bys to měl/a zkusit?








Nepožadujeme žádnou praxi.
Nabídneme Ti odpovídající odměnu, která bude růst s Tebou a s Tvými výsledky.
Pracovní dobu přizpůsobíme Tvým možnostem a vyjdeme Ti vstříc, když budeš mít zkoušky.
Každopádně bys měl/a u nás pracovat 20 hodin týdně (a klidně i víc).
V práci vládne neformální atmosféra, máme tu i chill-out zónu s fotbálkem.
Pořádáme různé brainstormingové nebo teambuildingové akce mimo office.
Pokud se osvědčíš a budeš mít zájem, čekají Tě i služební cesty (nejen po Česku) a schůzky s lidmi,
kteří v dopravním businessu skutečně něco znamenají.
U nás můžeš nastartovat svoji kariéru: osvědčeným stážistům nabízíme práci na hlavní pracovní
poměr a z jednoho takového se dokonce stal náš finanční ředitel 

Zaujala Tě naše nabídka? Neváhej a pošli nám svůj životopis, krátký motivační dopis a telefonní kontakt
a ostatní už nech na nás. Kontaktujeme Tě a domluvíme si s Tebou pohovor.
Kontakt
kariera@le.cz

LEO Express a. s., Řehořova 908/ 4, 130 00 Praha 3
Tel.: (+420) 222 269 912, e-mail: office@le.cz, www.le.cz

