
 

  

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo             : informatik 

Organizační jednotka  : Krajské ředitelství Teplice, místo výkonu práce – Teplice 

Předpokládaný termín obsazení funkce:  po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody 

 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 VŠ/SŠ vzdělání technického směru, odborná praxe vítána, 

 velmi dobrá znalost instalace a správy operačních systémů Win 7 a vyšší 

 dobrá znalost správy OS serverů Win server 2012 a Vmware 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 

 osobnostní předpoklady: organizační schopnosti, komunikativnost, odpovědný přístup, pečlivost, 
spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, 

 občanská a morální bezúhonnost. 
 

Pracovní působnost:  

 instalace a údržba OS a kancelářského SW, SW údržba prostředků IT v rámci příslušných OJ, 
údržba konfigurace SW dle standardů LČR, prevence a odstraňování následků havárií 
jednotlivých PC, 

 instalace aplikačního SW LČR, údržba tohoto SW v aktuální verze a v aktuálním metodickém 
stavu, zajištění funkčnosti toho SW na konkrétním HW, aktivní spolupráce na odstraňování chyb, 
případně podávání návrhů dopracovávání tohoto SW, 

 zajišťování antivirové ochrany IS LČR, odstraňování nelegálního SW z PC ve vlastnictví LČR, 
správa uživatelských kont AD a poštovních účtů všech uživatelů v rámci územně příslušných OJ, 

 správa a údržba LAN sítí příslušných OJ dle metodik a pokynů OICT, včetně vlastních postupů, 
aktivní spolupráce na prevenci, hlášení a odstraňování případných závad, 

 vedení evidence IT majetku a prostředků na všech příslušných OJ, evidence o opravách, 
technických zhodnocení, změn konfigurace, spolupráce s externími dodavateli atd. , 

 pořádání školení pro zaměstnance příslušných OJ zaměřených na problematiku užívání OS 
Windows, MS Office, internetového prohlížeče, používání elektronické pošty…, 

 prvořadý e-mailový a telefonický hot-line všem uživatelům PC v rámci územně příslušných OJ, 
případná eskalace těchto dotazů na OICT. 

 

Nabízíme:  

 zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci, 

 odpovídající finanční ohodnocení podle zkušeností kandidáta, podíl na HV podniku, 

 zázemí velké, stabilní společnosti, systém benefitů (příspěvek na penzijní a životní pojištění, 5 
týdnů dovolené, příspěvky z FKSP apod). 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte 

elektronicky do  8.9.2017  na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 

Nezapomeňte přiložit vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou 
do výběrového řízení zařazeny. 
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