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IT pracovník 

Vzdělání: 

 min. SŠ vzdělání, zaměření na IT je výhodou 

 znalost anglického jazyka na úrovni mírně pokročilý 

Požadavky: 

 ochota a schopnost se rychle učit 

 vstřícnost, pečlivost, trpělivost 

 praxe v oboru výhodou 

 samostatnost a schopnost práce v týmu 

 základní znalost Active Directory 

 základní znalost OS Windows Server 2016, 2019 

 dobrou znalost MS Office a operačního systému MS Windows z pohledu administrátora 

 systému základní znalost virtualizace (VMware, Hyper-V) 

 znalost OS Linux výhodou 

 všeobecný základní přehled a orientaci v oblasti HW (PC, NB, tiskárny, periférie) 

 základní správa sítí (routing, switching, DHCP, DNS, VPN, NAT atd.) 

 základní znalosti počítačové sítě protokolu TCP/IP 

 vedení technické dokumentace 

 řidičský průkaz skupiny B výhodou 

Náplň práce: 

 zajištění technické podpory a servis HW, SW a OS na koncových zařízeních  

 správa koncových zařízení (PC, NTB a tiskárny) – instalace, konfigurace, údržba 

 zálohování a obnova dat 

 montáž hardware komponent do PC, NTB 

 montáž síťových prvků 

 komunikace s uživateli a řešení požadavků v helpdeskovém systému 

 podpora uživatelům při nákupech výpočetní techniky a příslušenství 

Nabízíme: 

 práce na plný úvazek 

 možnost vzdělávání a seberozvoje 

 příležitost k získání nových zkušeností, prostor pro seberealizaci 

 6 týdnů dovolené 

 příspěvek na stravování  

 FlexiPass nebo příspěvek na penzijní připojištění (po 1. roce) 

 mobilní telefon, notebook 

 místo výkonu práce – Praha 

 nástup ihned nebo dle dohody 

V případě zájmu o výše uvedenou pozici zašlete svůj životopis a motivační dopis na adresu Mikrobiologický ústav 
AV ČR, v. v. i., personální oddělení, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, nebo e-mailem ve formě pdf dokumentů na 
adresu eva.cervenkova@biomed.cas.cz (v předmětu uvádějte „Konkurz – IT pracovník“), a to do 14. 09. 2021. 
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