Město Heřmanův Městec
Oznámení o volném pracovním místě
Tajemnice Městského úřadu Heřmanův Městec vypisuje podmínky na obsazení pracovního
místa
správce sítě / IT specialista
Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce
v platném znění, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací v platném znění a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v platném znění).
Druh pracovního poměru: Pracovní poměr na dobu určitou, možno prodloužit na dobu
neurčitou
Místo výkonu práce: Městský úřad Heřmanův Městec
Předpokládaný nástup: srpen 2021
Charakteristika činnosti:
• zajištění provozu a údržba počítačové sítě (intranet/internet)
• nákup a instalace nového SW/HW vybavení
• správa a údržba navazujících technologií (IP telefonie, docházkový systém…)
• údržba, aktualizace SW vybavení
• dohled a správa web aplikací vč. správy mail serveru
• objednávání servisu u specializovaných firem
• zaškolování uživatelů
• optimalizace sítě a síťového vybavení
• kontrola bezpečnosti dat, zálohování dat
• evidence podkladů k činnost jednotky požární ochrany, útulku pro psy a spotřeby PHM u osobních
vozidel
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• znalost HTML, síťové protokoly, LAN, operační systémy, kancelářský SW
• znalost zabezpečení PC, antivirové ochrany, správa dat a SQL databáze
• samostatnost, komunikativnost, flexibilita, asertivita
• bezúhonnost, loajalita k zaměstnavateli
• znalost zákona o obcích
• organizační a rozhodovací schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno, příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- telefonní kontakt, e-mail
- datum a podpis uchazeče
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se charakteristiky
činností
- ověřená kopie dokladů o vzdělání.
Přihlášku s připojenými doklady je možno podávat v písemné podobě nebo osobně na podatelně Městského
úřadu Heřmanův Městec, Havlíčkova 801, 538 03, do 30.června 2021
Heřmanův Městec, dne 2.6.2021
Ing. Ivana Jankovská, v.r.
tajemnice městského úřadu
Vyvěšeno dne : ......................

