příspěvková organizace, Nadační 375/1, 742 35, IČO 66183596
Nabídka práce na obsazení pracovního místa:
PROVOZNÍ TECHNIK, SPRÁVCE IT
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče:
Druh práce: odborný pracovník
Úsek nemocnice: hospodářsko-technická správa
Zařazení: provozně - administrativní pracovník
Platové zařazení: 10. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády
č.341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb.,
(zákoník práce,) ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika vykonávané pozice:
 zajišťování přímé i vzdálené technické podpory zaměstnancům, péče o HW i SW









instalace, konfigurace a správa PC, serverů, tiskáren a obdobných zařízení
správa a administrace vybraných počítačových systémů a komunikačních technologií
správa, ochrana a bezpečnost dat
školení uživatelů, vedení příslušných agend, kontrolní úkony
koordinace práce s externími partnery a spolupráce na rozvojových projektech
zajišťování oprav a revizí výpočetní techniky a zdravotnických přístrojů
další administrativní činnosti

Požadované vzdělání: minimálně ukončené středoškolské, vyšší odborné nebo vysokoškolské
vzdělání technického směru v oboru blízkém charakteru požadované práce (informační technologie,
informatika v ekonomice, event. jiný příbuzný obor) nebo 5 let praxe v obdobné pozici
Jiné předpoklady:
• fyzická osoba starší 18 let
• státní občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice
• způsobilost k právním úkonům
• morální a trestní bezúhonnost
Jiné požadavky Městské nemocnice v Odrách pro vznik pracovního poměru:
• znalost MS Windows, zkušenosti s instalací a konfigurací
• znalost MS Office (Excel, Word, Outlook)
• dobrá orientace v HW i SW
• aktivní a zodpovědný přístup při řešení problémů
• spolehlivost, přesnost, odpovědnost a loajalita
• schopnost pracovat samostatně i v týmu
• organizační a koordinační dovednosti
• komunikativnost, společenská úroveň jednání a vystupování
• ochota zvyšovat svou odbornou způsobilost
Výhodou:
• odborná praxe v oblasti informatiky a výpočetní techniky
• znalost serverových systémů (Microsoft, Linux) vč. virtualizace

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně dle dohody
Požadované doklady:
a) profesní životopis uchazeče s motivačním dopisem, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených požadavků pro
vznik pracovního poměru, nepovinně též dalších znalostí a dovedností
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
c) jiné doklady osvědčující splnění „jiných požadavků Městské nemocnice v Odrách, p.o.“
Profesní životopis musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče, (telefonický a případně e-mailový kontakt)
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis uchazeče

Nabízíme:
 perspektivní zaměstnání v dlouhodobě stabilizovaném zdravotnickém zařízení
 jednosměnný provoz, 5 týdnů dovolené
 odměňování: platem podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění
 možnost nadstandardního platového ohodnocení a čerpání benefitů v rámci péče o
zaměstnance: závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění
Písemné přihlášky vč. výše uvedených požadovaných dokumentů zasílejte v termínu do 14.06.2019 na
adresu: Městská nemocnice v Odrách, p.o., personální úsek, Nadační 375/1, 742 35 Odry, nebo e-

mailem na adresu: blanka.havranova@nemocniceodry.cz
Podrobnější informace jsou k dispozici na www adrese: www.nemocniceodry.cz.

V Odrách dne 3.6.2019

Ing. Martin Šmaus, ředitel, v.r.

Sdělení:
Po dobu výběrového řízení bude Městská nemocnice v Odrách, p.o. , IČ 66183596, se sídlem Nadační 375/1,
742 35 Odry, v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a
případně sjednání pracovní smlouvy. Mezi tyto osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. V souladu s příslušnými právními předpisy
dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat opravu, výmaz nebo
omezení zpracování Vašich osobních údajů, případně právo vznést námitku týkající se zpracování osobních
údajů.

