
 

 

 

 

 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo             : Specialista analytik IT  

Organizační jednotka  : Ředitelství LČR 
Místo výkonu práce  : Hradec Králové 
 
Předpokládaný termín obsazení funkce: po ukončení výběrového řízení či dle domluvy 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

 SŠ/VŠ vzdělání technického směru 

 Minimálně 2 roky praxe jako SW Analytik 

 Základní znalost AJ (minimálně na úrovni porozumění dokumentaci) 

 Základní orientace v problematice GIS 

 Výborná znalost práce na PC (znalost SW nástrojů na procesní řízení výhodou), 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 Občanská a morální bezúhonnost 

Klíčové kompetence: 

 Velmi dobré analytické a komunikační schopnosti 

 Znalost UML, TOGAF, ArchiMate, modelování (Enterprise Architect) a metodik vývoje SW výhodou 

 Dobrá orientace v prostředí databází MS SQL Server, Oracle 

 Orientace v problematice výrobních lesnických činností a evidencí výhodou 

 Schopnost samostatné práce na projektech 

 Důslednost v profesních činnostech 

 Proaktivní přístup, zvídavost, smysl pro objevování a řešení problémů 

 Schopnost a ochota spolupracovat v týmu 

 Schopnost a ochota proaktivně hledat možnosti zlepšování aktivit 

 Schopnost a ochota rychle se učit, 

 Logické uvažování, analytické schopnosti 

 Pozitivní vztah k moderním technologiím 

Pracovní působnost:  

 Analýza nově vznikajících i stávajících aplikací 

 Tvorba a aktualizace analytické dokumentace 

 Analýza potřeb interních klientů 

 Příprava testovacích scénářů, spolupráce na testování 

 Spolupráce s vývojovým týmem ve všech fázích procesu vývoje aplikací 

 Účast na implementaci vyvíjených SW řešení 

 Analytická podpora ověřování kvality vyvíjeného software 

Nabízíme:  

 zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci s možností podílet se na změně fungování podniku, 

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

 zaměstnanecké výhody, systém benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, 5 týdnů dovolené apod.), 

 zkušební dobu 3 měsíce. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte elektronicky 

do  22. 3. 2018  na jitka.pultrova@lesycr.cz  nebo na adresu: 

Lesy České republiky, s.p.,  
OPEP 
Přemyslova 1106/19 
PSČ 500 08 Hradec Králové 
 
Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
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