ČR – Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

„SPRÁVCE ICT“
v Odboru informatiky v Oddělení správy IT
Hlavní pracovní náplň
-

správa virtualizačního prostředí, včetně fyzické serverové infrastruktury
správa Windows serverů, zejména Active Directory, Exchange, Print serverů, File
serverů, DHCP
řešení uživatelských požadavků, analýza a řešení provozních problémů
vyhodnocování stavu ICT techniky Správy
příprava technických podkladů pro veřejné zakázky v oblasti ICT
odborné posuzování požadavků na dodávky a služby ICT
komunikace s dodavateli
komunikace a spolupráce s odbornými útvary, uživateli, analytiky, vývojáři a architekty
spolupráce na přípravě metodik a pracovních postupů

Požadujeme
-

minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
znalost Microsoft Windows Server 2016 a vyšší na administrátorské úrovni, zejména
Active Directory
znalost Microsoft Exchange Server 2016 a vyšší na administrátorské úrovni
znalost Microsoft System Center Configuration Manager na úrovni správy systému
znalost tiskového řešení MyQ či obdobného
znalost VMware 6.5 a vyšší vítána
znalost zálohovacího systému Veeam vítána
základní znalosti sítí LAN a WAN
základní znalost bezpečnostních standardů (ISO 27000)
bezúhonnost

Ostatní dovednosti
-

práce na PC, WORD, EXCEL, POWER POINT
řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
přesnost, spolehlivost, týmová práce

Nabízíme
-

platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy
(12. platová třída)
jistotu zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
přátelský kolektiv
zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna)

-

možnost využití pružné pracovní doby
práci na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou

Pracoviště
-

Praha

Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody.
Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Kontakt: Ivana Moravcová, tel.: 222 806 284, mobil: 607 093 202
Písemné nabídky a životopis vč. přehledu o dosavadní praxi zasílejte na e-mailovou adresu:
personalni@sshr.cz nebo písemně na adresu: Správa státních hmotných rezerv, Oddělení
personální, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana.

