
Dyspozytor Floty Autobusowej 

Zadania:
• Monitorowanie i koordynacja codziennych zadań przewozowych.
• Koordynacja prac służby w zakresie likwidacji zakłóceń komunikacyjnych 
  w celu utrzymania regularności i ciągłości przewozów.
• Organizacja pracy kierowcy – przydział czynności i zadań oraz obsługa zgłoszeń kierowców.
• Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących procesów, procedur i ustaw przez kierowców.
• Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją związaną z zadaniami przewozowymi.
• Opracowanie miesięcznej i dobowej dyspozycji autobusów i obsad kierowców, 
   kontrola poprawności realizacji gra�ków pracy kierowców.

 STALKO Przybysz i Wspólnicy S.j. jest solidną i wiarygodną �rmą zajmującą się m.in. przewozami pasażerskimi. 
Na terenie województwa mazowieckiego posiadamy osiem regularnych linii autobusowych. 

Świadczymy również usługi przewozowe jako operator Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie dało nam ugruntowaną pozycję na rynku i sprawiło, że zaufało nam wiele �rm. 

Należymy do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najbardziej dynamicznie rozwijających się �rm 
oraz posiadamy certy�kat Rzetelności programu Rzetelna Firma

Wymagania:
• Wykształcenie min. Średnie.
• 2-letnie doświadczenie w pracy w �rmie transportu rzeczy lub osób mile widziana.
• Znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym.
• Dobra znajomość programów z pakietu MS O�ce.
• Umiejętność organizacji pracy własnej, w zespole oraz koordynowania działań, 
• Samodzielność, gotowość do podejmowania decyzji i analizy, asertywność, operatywność. 
• Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
• Prawo jazdy kat. B; mile widziane prawo jazdy kat. D.
• Gotowość do pracy w trzyzmianowym systemie pracy.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
• możliwości rozwoju zawodowego,
• pakiet socjalny. 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696 444 343 lub o przesyłanie CV na adres: praca@grupastalko.pl wraz z  klauzulą: Wyrażam zgodę 
    na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejsce pracy: Zielonka (woj. mazowieckie)

Obecnie poszukujemy pracowników na stanowisko:


