Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
hledá vhodného uchazeče na pozici

Rada – referent rozpočtu (804) – úvazek 0,5
v Oddělení technické podpory uživatelů (232),
Odbor správy a podpory ICT (230)
(pracoviště Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov)
Hledáte opravdu smysluplnou práci s jasným výsledkem a hlubším posláním?
Tak pojďte pracovat k nám!

Pracovní pozice: Specialista Oddělení technické podpory uživatelů –
ICT podpora koncových projektových uživatelů, správa a podpora
koncových stanic a dalších systémů, kontrola nákladů projektových
zaměstnanců.
Požadujeme:






ukončené středoškolské vzdělání (technického směru výhodou);
znalost hardware, práce s MS Windows a Office na úrovni správy;
anglický jazyk na úrovni porozumění technickému textu;
komunikativnost, prouživatelský přístup, ochota se vzdělávat;
řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:
 znalost prostředí Lotus Notes;
 praxe na obdobné pozici.
Nabízíme:
 perspektivní a zajímavou práci v oboru;
 dlouhodobou spolupráci s možností dalšího osobního růstu na dobu určitou po dobu
trvání projektu (nejdéle do 31. 12. 2023);
 možnost práce na zkrácený úvazek 0,5 (vhodné například pro studenty – pracovní
dny dle dohody);
 nástup možný od 1. 11. 2019 nebo dle domluvy;
 pružnou pracovní dobu;
 příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv;

 nadstandardní platové podmínky ve státním sektoru vycházející z 11 platové třídy
(s přihlédnutím k dosaženému vzdělání a uznatelné praxi), kvalitní osobní
ohodnocení, odměny dle dosažených výsledků;
 zaměstnanecké benefity: stravenky, multisport kartu, FKSP, 5 týdnů dovolené, 5 dnů
tzv. sick days, firemní společenské a sportovní akce aj.;
 možnost profesního vzdělávání formou odborných školení, kurzů a jazykových kurzů.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, máte rádi výzvy a chcete se stát součástí našeho týmu,
zašlete nám do 31. října 2019 Váš strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem
o Vašich zkušenostech nebo zájmech na e-mailovou adresu: petr.kasal@nature.cz.
Hledáme dlouhodobější spolupráci. Jen vážní uchazeči budou pozváni k ústnímu
pohovoru, které budou probíhat v budově AOPK ČR (Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov).
Poučení:
Zasláním životopisu uchazeč/ka souhlasí se zpracováním a uchováním jeho/jejích
osobních údajů nanejvýše na dobu jednoho roku nebo do doby písemného odvolání.
Potvrzuje, že je seznámen/a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich
ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních
ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly
střet zájmu.
AOPK ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

