Systémový specialista –
informatik organizační jednotky
Stavební správa východ Správy železnic, státní
organizace, hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Druh PPV
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Olomouc (působnost i na několika stálých a dočasných
pracovištích na Moravě a východních Čechách - 90% činností
se na těchto pracovištích provádí vzdáleně z Olomouce)
Možný nástup
ihned, případně dle dohody
Kontakt
Mgr. Tomáš Sokolář, úsek ředitele
tel.: 724 932 371, e-mail: Sokolar@szdc.cz
Požadované vzdělání
— SŠ/VŠ ideálně technického směru, obor informatika
a výpočetní technika či příbuzný obor vítány
Požadovaná praxe
— vhodné i pro absolventy SŠ/VŠ oboru informatika
a výpočetní technika či příbuzného oboru nebo min.
2 roky praxe na obdobné pozici
Kvalifikační předpoklady
— pokročilá znalost OS Windows 7 a Windows 10 na úrovni
správce OS
— pokročilá znalost MS Office
— znalost OS MS Windows Server na úrovni údržby OS,
vytváření skupin uživatelů, nastavování práv u sdílených
složek apod.
— znalost hardware na úrovni výměny komponent apod.
— základní znalost počítačových sítí, orientace v Internetu
a jeho službách
— orientace v základech kyberbezpečnosti
— znalost OS Android nebo iOS na úrovni nastavení
mobilního telefonu či tabletu, instalace aplikací, přesunu
kontaktů, zálohování dat apod.
— znalost MS Active Directory výhodou
— znalost správy počítačů přes MS SCCM výhodou
— znalost správy virtuálních serverů v prostředí VMWare
a zálohování v prostředí IMB Tivoli výhodou

— řidičský průkaz skupiny B
— anglický jazyk na úrovni čtení a porozumění technické
dokumentaci
Požadovaný profil
— komunikativnost, ochota pracovat v týmu
— ochota pracovat s lidmi, vstřícný, prouživatelský přístup
— ochota učit se novým věcem
Pracovní náplň
— poskytování odborné pomoci uživatelům firemní ICT
techniky s operačním systémem, prací v MS Office,
Internetem a jeho službami, instalovaným SW, tiskovými
službami, mobilním telefonem či tabletem apod., řešení
jejich požadavků
— příprava nových PC – instalace operačního systému
a software, základní údržba a opravy hardware,
zajišťování provozu tiskových služeb
— příprava detašovaných pracovišť staveb – zasíťování
pracoviště, jeho připojení k internetu/intranetu (např.
instalace switch, konfigurace routeru) atd.
— správa serverů MS Windows Server na úrovni údržby OS,
nastavování práv u sdílených složek, vytváření skupiny
uživatelů apod., většina serverů je virtualizovaných
— základní správa virtualizačního prostředí VMWare, správa
a obsluha zálohování v prostředí IBM Tivoli, obnova
uživatelských dat
— správa koncových stanic v prostředí MS SCCM
— vytváření jednoduchých návodů pro uživatele, vedení
evidence HW a SW, vedení evidence revizních protokolů
a zajišťování el. revizí u externích dodavatelů
— údržba informačních systémů společnosti, administrace
přístupů
— komunikace s externími dodavateli služeb
— spolupráce s Odborem informatiky Generálního ředitelství
Správy železnic, státní organizace
Nabízíme
— 6 týdnů dovolené
— pružnou pracovní dobu 37,5 hod/týden
— jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
— příspěvek na dovolenou a volnočasové aktivity
— stravenky
— volnočasovou kartu MultiSport
— po roce příspěvek na penzijní spoření aj.

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

