
Do našeho týmu 
autopůjčovny Allrisl< hledáme 

v 

Reditele/ku provozu autopůjčovny 
Baví Vás řízení a optimalizace procesů? Máte zkušenost s vedením lidí? Umíte převzít 
zodpovědnost za své podřízené? Víte, co je to KPI nebo OKR? Poradíte si s měřením rentability? 

Co Vám nabízíme my? 

• Zajímavou práci v prostředí mezinárodní autopůjčovny s moderním vozovým parkem skýtajícím přes 400 vozů.
• Přímou spolupráci s vedením naší společnosti.
• Kvartální/roční výkonností odměny.
• Firemní vůz za zvýhodněných podmínek.
• 5 dnů placeného zdravotního volna navíc a 5 dnů dovolené navíc.
• Flexibilní pracovní dobu.
• Kancelář na centrále naší společnosti v centru Brna (3 minuty vozem od OC Vaňkovka).
• Parkování a stravování přímo u centrály společnosti.
• Originální firemní akce, dárek k narozeninám a zvýhodněnou rekreaci na naší firemní chatě.
• VIP slevy na naše vlastní produkty (např. 50% sleva na zapůjčení vozidla).

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít? 

• Alespoň tříletou praxi s vedením většího týmu lidí (min. 1 O).
• Alespoň tříletou praxi s řízením provozu (provoz autopůjčovny výhodou) popř. s řízením společnosti.
• Praxi s řízením a optimalizací procesů.
• Samostatný a proaktivní přístup k řešení problémů.
• Velmi dobré organizační, komunikační schopnosti a silné analytické myšlení.
• Znalost základních ukazatelů k měření výkonu a rentability.
• Absolvovanou min. SŠ s maturitou.
• Aktivní znalost programu Excel na vyšší úrovni (kontingence, funkce, grafy).

Za co budete odpovědná/ý? 

• Zajištění správného fungování procesů autopůjčovny,
jejich kontrolování a vyhodnocování.

• Vyhodnocování rentability zakázek.
• Optimalizaci provozních nákladů

(dle výstupů z ekonomického odděleni) a stáří vozového parku.
• Správu časových os pro řízení krátkodobých výpůjček vozů.
• Vedení 30 členného týmu řidičů, dispečerů a správce vozového parku.
• Tvorbu pravidel a směrnic pro provoz autopůjčovny.
• Spolupráci s IT oddělením na vývoji nových IT systémů

pro autopůjčovnu.

Pracovní úvazek: plný na HPP nebo ŽL (IČO) 
Požadovaný nástup: červen - srpen 2020 
Místo výkonu: Brno 

Přihlásit se do výběrového řízení a zaslat 
nám svůj životopis můžete ZDE 

Nebo DOPORUČTE kandidáta/ku 

Těšíme se na spolupráci s Vámi! 

https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/reditel-provozu-autopujcovny-6fa7bafa/apply
https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/reditel-provozu-autopujcovny-6fa7bafa/refer

