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

znalost mobilních OS Android a iOS
řešení požadavků přes helpdeskový systém
řidičský průkaz skupiny B
uvítáme znalost správy uživatelů pomocí MS SCCM
uvítáme znalost OS Windows server, PowerShell, apod.
uvítáme znalost síťových protokolů
uvítáme znalost IBM Spectrum Protect

Požadovaný profil
— ochota učit se nové věci
— pečlivost, systematičnost, spolehlivost
— 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 – správce
koncových zařízení“
Požadované vzdělání
— SŠ, uvítáme obor informační technologie
Požadovaná praxe
— min. 4 roky práce v IT
Kvalifikační předpoklady
— perfektní znalost OS MS Windows 10
— perfektní znalost MS Office 2016 a 365
— znalost principů uživatelských skupin, oprávnění, apod.

Pracovní náplň
— odbor informatiky má ve správě na 700 PC a notebooků
pod OS MS Windows, uživatelé pracují s kancelářským
balíkem MS Office a poštovní schránkou na MS Exchange
— mezi hlavní činnosti patří instalace nových zařízení
a správa stávajících, včetně jejich evidence
— další činností je nastavování uživatelských oprávnění
na souborových serverech, obnova ztracených dat, apod.
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

