
 

 

 

 

 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo             : Databázový analytik – programátor 

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 zaměření s minimálně 3 letou praxí v oblasti vývoje v prostředí MS SQL, 
Oracle 

 Min 2 roky praxe v oblasti analýzy v IT 

 Velmi dobrou znalost principů procedurálního programování se zaměřením na T-SQL, PL/SQL 

 Velmi dobrou znalost a schopnost realizace relačních databází, ETL procesů (SSIS), reportů (SSRS) 

 Znalost administrace MS SQL Serveru 2012+, ladění výkonu výhodou 

 Znalost Analysis Services v MS SQL serveru výhodou 

 Znalost MS Visual Studio 2010+ a C# 

 Orientace v architektuře DB Oracle výhodou 

 Obecná znalost principů fungování sítě, síťové vrstvy, struktura sítě pro přenos služeb, přenosové a 
datové technologie 

 Zkušenosti s tvorbou procedur v MS SQL, Oracle 

 Dobrá znalost operačního systému Windows (Desktop, Server) 

 Schopnost a ochota proaktivně hledat možnosti zlepšování aktivit 

 Schopnost a ochota rychle se učit 

 Logické uvažování, analytické schopnosti 

 Pozitivní vztah k moderním technologiím 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 Občanská a morální bezúhonnost 

 

Pracovní působnost:  

 Zajištění technické dostupnosti databázových aplikací, zejména datového skladu 

 Realizace požadavků na změny a rozšíření databázových aplikací 

 Poskytování uživatelské podpory 

 Správa dokumentace k databázovým aplikacím 

 Návrh a tvorba databázových struktur 

 Tvorba SQL dotazů a implementace PL/SQL a T-SQLfunkcí 

 Export dat pro následnou analýzu 

 Aktivní zapojení do optimalizace procesů 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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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