Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, oddělení koncepce informačních
technologií, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_629: IT specialista/ka –
správce/kyně serverů.
Charakteristika pracovní činnosti:
− technická podpora IT na úrovni serverů a datových sítí;
− administrace OS, aplikací a souvisejícího SW;
− upgrade HW a SW komponent;
− konfigurace LAN a SAN infrastruktury;
− monitoring a údržba systémů.
Požadujeme:
− VŠ magisterský stupeň (možnost nižšího vzdělání VŠ Bc./SŠ s maturitou)
− 2 roky praxe v oblasti datových sítí, výpočetních center a správy serverů
− základní znalost AJ – čtení technické dokumentace
− znalost topologií datových sítí a výpočetních středisek
− velmi dobrá znalost a schopnost pracovat se SW produkty Microsoft, především
serverové operační systémy
− znalost ostatních operačních systémů (výhodou)
− samostatnost, spolehlivost, komunikativnost
− organizační a koordinační schopnosti
− týmová spolupráce
− trestní bezúhonnost
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (s možností prodloužení)
− plný pracovní úvazek
− místo výkonu práce Praha
− 5 týdnů dovolené
− pružnou pracovní dobu
− osobní příplatek na základě individuálního výkonu
− příspěvek na stravování v podobě stravenek
− individuální studijní volno
− indispoziční volno
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
− mobilní telefon
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(13. platová třída)
− předpokládaný nástup 1. 11. 2022
Bližší informace poskytne pan Ing. Jan Koudelka, e-mail: Jan.Koudelka@mmr.cz
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině a doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání zasílejte do 9. 10. 2022 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „IT
specialista/ka – správce/kyně serverů“) nebo na adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely
příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

