
 

 

Pracovník/pracovnice provozního dispečinku a navigačního oddělení 

Pracovní náplň zahrnuje: 
• Komunikace s handlingovými společnostmi – převážně v anglickém jazyce 

• Příprava podkladů pro provádění letů 

• Práce s interními systémy 
• Sledování aktuální povětrnostní situace  

• Komunikace s posádkami v českém i anglickém jazyce 

• Tvorba tratí pro výpočet letového provozního plánu 

• Zodpovědnost za pokrytí provozu patřičnými povoleními 

• Práce ve směnném režimu (denní/noční služby) 

Nabízíme: 
• Zázemí největší české soukromé letecké společnosti působící na trhu v ČR od 1997 
• Zajímavou práci v dynamickém a atraktivním prostředí v oblasti mezinárodního cestovního ruchu 
• Práci na plný úvazek, na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení 
• Odpovídající finanční ohodnocení 
• Zaměstnanecké výhody 
• Moderní pracoviště v Praze 6 – Ruzyně, přibližně 10 min. autobusem od metra Nádraží Veleslavín 

směr letiště 

Lokalita: Budova Travel Service, Praha 6, K Letišti 1068/30 

Požadujeme: 
• SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru nebo ekonomického směru, letecký obor výhodou 
• Zkušenost na podobné pozicí výhodou 
• Vhodné pro absolventy 
• Znalost práce na PC - MS Office, Outlook a internet (znalost práce s FliteStar, AFTN, SITA 

výhodou) 
• Aktivní znalost AJ – nutná denní komunikace po telefonu 
• Samostatnost, preciznost, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, dobré komunikační schopnosti  
• Schopnost rychle se učit novým věcem  
• Nástup co nejdříve 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis, stručný motivační dopis a 
naskenovaný výpis z trestního rejstříku na e-mailovou adresu pavel.marik@travelservice.aero 

V případě, že Vás nebudeme do 14 dní kontaktovat, nezařadili jsme Váš životopis do výběrového řízení. 
Děkujeme za pochopení.  

Odesláním životopisu souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých Vašich osobních údajů. Tyto 
údaje poskytujete společnosti Travel Service, a.s. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, 
po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli budete moci požádat 
společnost Travel Service, a.s. o smazání nebo o opravu osobních údajů. 


