
 

Tisková zpráva 
V Praze 9. 10. 2012 

LEO Express zavalen zájemci o místo stevardů a stevardek – za měsíc se 
přihlásilo přes 400 uchazečů     
 
Velký zájem vyvolalo druhé kolo náboru stevardů a stevardek, které začátkem září vyhlásil nový 
železniční dopravce LEO Express. Během necelého měsíce se přihlásilo více než 400 zájemců, a to  
z různých koutů republiky, zejména z Moravskoslezského kraje, Prahy a okolí.   

 
Do další fáze bylo vybráno nejlepších 65 uchazečů - z toho zhruba dvě třetiny žen -  kteří nejvíce odpovídali 
požadavkům a představám společnosti LEO Express. Ti v průběhu října absolvují náročné psychologické  
a osobnostní testy a v Praze a Ostravě projdou tzv. assesment centry.  Během nich si LEO Express mimo jiné 
ověří schopnosti uchazečů řešit zátěžové situace, jejich prezentační dovednosti, to, do jaké míry dokážou 

spolupracovat v týmu nebo jejich umění jednat s klienty a vycházet za všech okolností vstříc jejich tužbám  
a potřebám. 

 
Již v srpnu do LEO Express nastoupila první skupina stevardů a stevardek. Ti nejprve prošli výběrovým řízením  
a v současnosti dokončují důkladný nástupní výcvik. LEO Express již posílil také o strojvedoucí, dispečery, 
operátory call centra a pokladní. Počet členů vlakových posádek a dalších pracovníků nezbytných pro prosincový 
rozjezd dopravy společnosti LEO Express mezi Prahou a Ostravou přesáhne na konci roku 2012 stovku.  
 
 
Kontakt pro média: 
 
Petr Kopáček 
PR manager 
LEO Express a.s. 
Mobil: 773 740 512 

E-mail: press@le.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LEO Express a. s. je česká železniční společnost, která se připravuje na provozování osobní vlakové dopravy zcela 
novými soupravami  LEO Express od prosince 2012 na trati Praha-Pardubice-Olomouc-Ostrava-Bohumín a postupně také 
na dalších tratích v ČR i v sousedních státech. Majitelem a zároveň předsedou představenstva společnosti je Leoš 
Novotný.  LEO Express je součástí skupiny LEO TRANSPORT, která dnes sdružuje skupinu firem podnikajících  
v železničním a dopravním průmyslu. Moderní a velmi úsporné vlaky LEO Express jsou nízkopodlažní, plně klimatizované 
elektrické soupravy aerodynamického tvaru. Celkem 16 spojů denně poskytne cestujícím kvalitní služby a také špičkové 
technologie. Nabídnou funkční internet, elektrické zásuvky pro všechny, zábavu a informace prostřednictvím unikátního 
vnitřního audio-video kanálu, pohodlný interiér, speciálně konstruované polohovací sedačky, dostatek prostoru pro nohy 
a zavazadla všech cestujících, vyspělý palubní informační systém pro cestující, moderní toalety přístupné 
 i hendikepovaným. O cestující se bude starat patřičně vyškolený a vstřícný personál. Více o firmě LEO Express na 
www.le.cz 
 

mailto:press@le.cz
http://www.le.cz/

