Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor informatiky, oddělení podpory uživatelů a správy
aplikací vyhlašuje výběrové řízení (MMR_615) na pracovní místo: IT specialista/ka –
podpora uživatelů.
Charakteristika pracovní činnosti:
− zajišťování kompletní IT podpory koncovým uživatelům
− správa uživatelských účtů a systémových oprávnění
− instalace a údržba výpočetní techniky (OS a SW)
− příprava podkladů v písemné formě
− přesuny a zapojování výpočetní techniky
− výměna HW komponent PC
− evidence a správa majetku
Požadujeme:
− VŠ vzdělání/SŠ vzdělání s maturitou
− obor vzdělání informační technologie (výhodou)
− min. 2 roky praxe na obdobné pozici (výhodou)
− znalost anglického jazyka – čtení technické dokumentace (výhodou)
− znalost OS Windows 7 a vyšší
− znalost produktů MS Office
− orientace v ICT (HW a SW)
− znalost základní správy domény MS
− zkušenosti s elektronickou spisovou službou a administrací
− schopnost práce pod stresem, samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, týmová
spolupráce
− znalost programování a tvorby skriptů (výhodou)
− trestní bezúhonnost
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
− plný pracovní úvazek
− místo výkonu práce Praha
− 5 týdnů dovolené
− pružnou pracovní dobu
− širokou škálu benefitů – stravenky, jazykové kurzy, další odborné vzdělávání
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(13. platová třída)
− vznik pracovního poměru od 1. 6. 2021
Bližší informace poskytne pan Martin Hrabík, e-mail: Martin.Hrabik@mmr.cz,
tel: 224 861 384.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 19. 5. 2021 na
e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „IT specialista/-ka – podpora
uživatelů“) 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.

