Systémový specialista – mobilní
zařízení
Generální ředitelství Správy železnic, státní
organizace, hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
—
—
—
—

znalost MS Office
řešení požadavků přes helpdeskový systém
řidičský průkaz skupiny B
uvítáme znalost SW pro správu mobilních zařízení

Požadovaný profil
— ochota učit se nové věci
— pečlivost, systematičnost, spolehlivost
— komunikativnost
— analytické myšlení
— časová flexibilita

Druh HPP
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem
prodloužení na dobu neurčitou
Pracoviště
Dlážděná 1003/7, Praha 1
Možný nástup
dle dohody
Kontakt
Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
zasílejte v elektronické podobě na adresu kariera@szdc.cz,
do předmětu e-mailu uveďte: „Odbor informatiky – mobilní
zařízení“
Požadované vzdělání
— SŠ, uvítáme obor informační technologie
Požadovaná praxe
— min. 4 roky práce v IT
Kvalifikační předpoklady
— perfektní znalost prostředí mobilních telekomunikačních
služeb
— perfektní znalost mobilních OS Android a iOS

Pracovní náplň
— hlavní kontaktní osoba pro komunikaci s poskytovateli
mobilních telekomunikačních služeb a pro komunikaci
s kontaktními osobami na podřízených jednotkách
— naše organizace má v majetku téměř 10 tisíc mobilních
přístrojů, ať už se jedná o mobily jako takové, tak
o modemy, tablety, apod.
— od hlavní kontaktní osoby požadujeme mít komplexní
přehled nad touto technikou
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.

CO JE SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE?

— Již 17 let plníme funkci provozovatele a vlastníka
železniční dopravní cesty v České republice.
— Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu,
opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
— Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní
a perspektivní společnost.
— Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi
největší zaměstnavatele v České republice.

Správa železnic, státní organizace

www.szdc.cz

