
 
 

Otwarcie naboru na stanowiska w  

Wirtualnym Zarządzie Transportu Miejskiego 

Nr  vZTM/07/08/17/O2 

 

W dniu 07.08.2017 Wirtualny Zarząd Transportu Miejskiego 

otwiera nabór na następujące stanowiska: 

 

- Pracownik Nadzoru Ruchu (Liczba miejsc: 3) 

- Rzecznik Prasowy (Liczba miejsc: 1) 

 

 Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wysłać 

uzupełniony poniżej podany wzór na adres e-mail: 

podanie@vztm.pl 

 

Wzór podania (do uzupełnienia): 

Imię: 

Nazwisko: 

Nick: 

Wiek: 

Stanowisko: 

Czy jesteś pracownikiem vZTM lub przewoźnika w systemie 

vZTM? (Jeżeli tak, podaj swój Kod Pracownika!): 

Dlaczego akurat ty?: 

* Opisz kolejno postępowanie w przypadku poniżej opisanej 

sytuacji: 

mailto:podanie@vztm.pl


Kierowca IREX-1 o nr Pracownika TE-100 zgłosił raport z 

awarii autobusu #5094 (Mercedes Benz O530G) dotyczącej 

sterownika PIXEL KPP-2, na tablicach zewnętrznych nie 

ukazuje się kierunek oraz linia. Autobusy rezerwowe 

stacjonujące na zajezdni w tym czasie to: #5015, #5030. 

 ** Opisz kolejno postępowanie w przypadku poniżej 

opisanej sytuacji: 

Z niewyjaśnionych powodów dyspozytor dyżurujący dnia 

08.08.2017r. nie ułożył grafiku dla pracowników IREX-1 na 

dzień 09.08.2017r, Dyspozytor główny zdążył jednak przed 

03:00 dnia 09.08.2017r. uzupełnić braki w grafiku jedynie dla 

przyjętych pracowników, natomiast praktykanci którzy mieli 

ustawowy dzień pracy w dniu 09.08.2017 zostali skierowani 

na przymusowy dzień wolny. Praktykanci domagają się 

wyjaśnienień na forum publicznym.  

1. Zredaguj oficjalny opis sytuacji wraz z wyjaśnieniem za 

pomocą edytora tekstu, spróbuj uspokoić 

zdezorientowanych praktykantów, użyj loga vZTM i 

przewoźnika oraz odpowiednio sformatuj tekst, gotowy 

dokument załącz do podania.  

2. Zredaguj oficjalne przeprosiny w imieniu kierownika 

zajezdni IREX-1 za zaistniałą sytuację, użyj loga 

przewoźnika, gotowy dokument załącz do podania. 

 

Logo Przewoźnka IREX-1 znajdziesz pod poniższym linkiem: 

https://www.vztm.pl/wp-content/uploads/2017/08/Logo-

IREX.png 

 

Logo vZTM znajdziesz pod poniższym linkiem: 

https://www.vztm.pl/wp-content/uploads/2017/06/vZTM-

logo-czarne-z-podtytulem.png 
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https://www.vztm.pl/wp-content/uploads/2017/08/Logo-IREX.png
https://www.vztm.pl/wp-content/uploads/2017/06/vZTM-logo-czarne-z-podtytulem.png
https://www.vztm.pl/wp-content/uploads/2017/06/vZTM-logo-czarne-z-podtytulem.png


*- Dotyczy osób składających podanie na stanowisko 

Pracownika Nadzoru Ruchu! 

**- Dotyczy osób składającyh podanie na stanowisko 

Rzecznika Prasowego! 

 

Wzór tematu e-maila: Nick użytkownika - Stanowisko, o 

które się ubiega. 

 

Termin zakończenia składania podań: 12.08.2017 do godziny 

12:00. 

 

Oficjalne ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi podczas 

Livestream’a vZTM dnia 13.08.2017 o godzinie 22:00. 

Życzymy powodzenia! 

 
Dokument wydany oraz zatwierdzony przez 

Prezes Wirtualnego Zarządu Transportu Miejskiego 

 

Jakub „Acrobata” Kasperek 


