IT TECHNIK JUNIOR
MOŽNOST I ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU

KOHO HLEDÁME?

INTEGROVANÁ
DOPRAVA
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
Naším cílem je ve spolupráci s
organizací ROPID, městy,
obcemi a dopravci vytvořit
společný integrovaný systém
pro Středočeský kraj a Prahu,
ve kterém budou moci
cestující jezdit na jednu
jízdenku různými druhy
dopravy po území obou krajů.

Do našeho Oddělení projektů a IT hledáme na hlavní
pracovní poměr novou kolegyni/nového kolegu na
pozici – „IT TECHNIK JUNIOR“.
CO VÁŠ ČEKÁ?
 Budete zodpovídat za komplexní poskytování servisních služeb
v oblasti SW a HW.
 Budete zajišťovat pravidelnou fyzickou očistu HW u uživatelů na jejich
pracovišti v budově „A“ a „B“, sledovat a kontrolovat přiměřenost
oprávnění uživatelů vzhledem k jejich pracovnímu zaměření.
 Budete zajišťovat L1 podporu pro nové uživatele Portálu na
podepisování smluv (obce, Kraj, dopravci, zaměstnanci IDSK).
V případě potřeby kontaktujete poskytovatele Portálu pro podporu L2.
 Budete vytvářet a spolupracovat na návrzích metodických pokynů,
tvořit a navrhovat interní dokumentaci znalostní báze.
 Budete komunikovat a dohlížet na práci outsourcingových firem.
 Budete zpracovávat zprávy a materiály v oblasti informatiky.
 Budete hlásit vzniklé bezpečnostní incidenty a navrhovat opatření
vedoucí k jejich předcházení či eliminaci možných škod (IT prevence).
 Budete provádět úvodní a pravidelná školení uživatelů v oblasti GDPR
a bezpečnosti dat.

„Hledáme zodpovědného, samostatného
a férového člověka s proaktivním přístupem
a týmovým duchem.“

CO OČEKÁVÁME OD VÁS?










VŠ/SŠ vzdělání
zkušenosti v oblasti IT
zkušenost s active directory
zkušenosti s tvorbou IT aplikací a SW
uživatelská znalost MS Office
schopnost pracovat samostatně i v týmu
flexibilitu - schopnost řešit problémy samostatně i v týmu
pečlivost a systematičnost
pozice je vhodná i pro absolventy

CO VÁM NABÍZÍME?
 přátelské pracovní prostředí, kanceláře v centru Prahy v těsné
blízkosti stanice metra B
 možnost zkráceného úvazku
 podporu nadřízených a kolegů
 5 týdnů dovolené
 5 dnů sick day
 benefity – stravenky, služební telefon a notebook, příspěvek na
penzijní připojištění, jazykové kurzy na pracovišti
 pružná pracovní doba s pevným základem od 9 do 15 hodin
Termín nástupu:
dohodou

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?

Dagmar Gavendová
personalistka
gavendova.dagmar@idsk.cz
+420 722 959 284

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný
životopis s fotografií a motivačním dopisem na emailovou adresu
gavendova.dagmar@idsk.cz.
Do předmětu emailu uveďte název pozice. Vyhrazujeme si právo
odpovědět vhodným uchazečům.

Těšíme se na Vás!
Společně napříč celým krajem.

