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Povodí odry, státní podnik, se sídlem v ostravě, Varenská 3Lo1l49
vypisuje výběrové řízenína místo

Technik výpočetnítechniky
v odboru informatiky na správě státního podniku

Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2018
Požadujeme:

o
.
o
.
.
o
o
.
o
.

vysokoškolské vzdělání, případně ÚSo se zaměřením na výpočetnítechniku
praxe na pozici lT technika minimálně 3 roky

zkušenosti s instalacÍ lT vybavení(HW a SW)
výborná znalost (instalace, konfigurace, správa) prostředíserverových a desktopových
produktů Microsoft (Server, Windows 7,8'7, 70, office) a nástrojů pro centralizovanou
sp

rávu desktopového prostředí

znalost Windows Server (Active Directory, Group Policy, PowerShell, File & Print server,...)
a základy sítí_konflgurace a správa LAN (DHCP, DNS, lPv4, VPN, ....) výhodou
řidičský průkaz skupiny B

osvědčenídlevyh|ášky 50/1918 Sb. 96 (kvalifikace na prováděníprací na el. zařízenípod
napětím) výhodou
samostatnost, flexibilitu, schopnost pracovat V týmu, ochota učit se novým věcem
velmi dobré komunikačnídovednosti
d

obrý zdravotnístav

Nabízíme:

o
o
o
o

perspektivnía zajímavou práci na plný úvazek

zázemístabilnífirmy
platové ohodnoceníodpovídajícíschopnostem uchazeče
výhodné zaměstnanecké benefity - příspěvek na stravování, příspěvek na kurzy angličtiny,
5 týdnů dovolené

Popis pracovní činnosti:

Pracovní náplní uchazeče bude instalace základních HW a sW prostředků, zajištění chodu
podnikových aplikací, technická podpora uživate|ů počítačové
sítě, samostatné řešení poruch a
závad sítě, uvádění zařízení do provozu. Součástípracovní náplně bude rovněž zajišťováníchodu
počítačové
sítě po stránce HW z hlediska požadavků jejího provozu (správa aktivních prvků sítě,

síťovýchkaret, kabeláže), projekčnírealizačníčinnostpři zaváděnínových prvků a systémů sítě ve
spolu

p

ráci se správcem sítě.

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
Strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a doved nostech.

Výběrové řízeníproběhne ve dvou koIech, a to pouze z řádně přihlášených zájemců.
V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty, kteří budou
telefonicky pozváni do druhého kola k ústnímupohovoru'
V případě zájmu

o zavedení do evidence uchazečůo zaměstnání také informovaný souhlas

uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů(formulář na webových stránkách Povodíodry).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízeníi bez uvedení důvodůkdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat žádnéhoz uchazečů.

Písemnou přihlášku adresujte personálnímu odboru správy státního podniku do
7. L2.2078.
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