PRACOVNÍ NABÍDKA

Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem v Brně, Jezuitská 4,
přijme zaměstnance na pozici:

Informatik

Požadované předpoklady:
•
•
•
•
•
•
•

minimálně úplné střední odborné vzdělání technického směru se zaměřením na
informatiku a slaboproudou elektrotechniku (možno i pro čerstvé absolventy IT);
analytické a systémové myšlení, samostatnost, schopnost dokončovat přidělené
úkoly, ochota vzdělávat se a hledat nová řešení;
znalost LAN/WAN technologií (znalost prostředí Cisco výhodou);
znalost operačních systémů Windows Server (Active Directory, Group Policy a
další), orientace v systémech Linux výhodou;
znalost angličtiny minimálně na úrovní čtení technické dokumentace;
výborná znalost práce na PC: Windows 10, MS Office, Office 365;
základní přehled virtualizačního prostředí (VMware)

Náplň práce:
•
•

•

součinnost na zajištění provozu síťové infrastruktury, správa, údržba a optimalizace
provozu aktivních síťových prvků
součinnost na zajištění provozu, správy a údržby informačních a komunikačních
systémů, programového vybavení a hardwaru (včetně jejich pravidelné instalace
aktualizace);
instalace a konfigurace uživatelského softwaru, pravidelné reinstalace výpočetní
techniky, servisu pro uživatele a odstraňování běžných závad;

Nástup možný od 1. července 2022. Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (platová třída 11).
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem mohou zájemci zasílat do 31. května 2022
e-mailem na adresu: prace@nsz.brn.justice.cz.
Tato nabídka nezakládá nárok na uzavření pracovního poměru.
Uchazeč o nabízenou pracovní pozici:
• prohlašuje, že:
a)
bude-li vybrán jako kandidát na nabízenou pozici, souhlasí s tím, aby jeho
strukturovaný životopis, obsahující osobní údaje, byl připojen k osobnímu spisu, který bude
u zaměstnavatele založen
b)
výslovně uvede, že v případě neúspěchu ve výběrovém řízení požaduje vrácení
životopisu na jím uvedenou korespondenční adresu

• bere na vědomí
INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V bližších
podrobnostech odkazujeme na úřední desku Nejvyššího státního zastupitelství a webové
stránky www.verejnazaloba.cz/nsz, sekce Zásady zpracování osobních údajů.
Nejvyšší státní zastupitelství o uchazečích zpracovává nebo bude zpracovávat osobní
údaje, uvedené ve strukturovaném životopise.
Shora uvedené osobní údaje bude NSZ zpracovávat výhradně pro účely konání výběrového
řízení a v případě výběru uchazeče i dále v souladu s jeho prohlášením uvedeným výše.
S osobními údaji uchazečů se seznamují toliko osoby, které se účastní výběrového řízení
nebo organizují výběrové řízení.

