vypisuje výběrové řízení na pozici:
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
Popis práce:
- správa interních informačních systémů a administrace webových aplikací
(hygienické registry, elektronická spisová služba, ekonomický, mzdový a
personální systém apod.)
- metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se
všemi účastníky, včetně případné spolupráce s externími řešiteli a dodavateli
- spolupráce v oblasti ICT se zřizovatelem a dalšími státními institucemi
- organizace práce týmu ICT a odpovědnost za její plnění
- stanovení koncepce ICT v oblasti architektury sítí a všech aktivních i pasivních
prvků
Požadujeme:
- ukončené VŠ vzdělání (min. Bc.) se zaměřením na IT (prokazatelná praxe)
- nadstandardní znalost práce na PC
- nadstandardní znalost OS MS Windows 7 (10), propojení s Windows Server
- nadstandardní znalost kancelářského balíku MS Office 2010+
- zkušenost s administrací MS Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016
- znalost Active Directory, zkušenost s uplatňováním Group Policy
- zkušenost s administrací MS Exchange Server, MS SharePoint
- zkušenost s realizací ochrany dokumentů v zašifrovaném formátu, tvorba a řízení
certifikační autority v rámci organizace
- zkušenost s administrací sítí, TCP/IP, DNS, DHCP, Routing
- znalost platných právních předpisů (GDPR, kybernetická bezpečnost, inf. systémy
veřejné správy)
- dobré komunikační a organizační dovednosti
- pečlivost, spolehlivost, flexibilitu
- řidičský průkaz skup. B
- trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11. PT)
- osobní příplatek podle schopností
- příspěvek na stravování formou stravenek
- služební notebook a telefon, 5 týdnů dovolené, 5 sick days
Nástup:
-

únor 2019 / dohodou

Bližší informace o pracovní pozici Vám poskytne ředitel odboru ekonomicko-provozního
Ing. Vítězslav Doležal na telefonu 234 118 444, zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31.
1. 2019 na e-mailovou adresu: nadezda.hofstetrova@khsstc.cz
Informace o zpracování osobních údajů k dispozici na http://www.khsstc.cz/obsah/ochrana-osobnichudaju_554_1.html
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