
 

Zasláním svého životopisu a případných dalších informací dáváte Pražské informační službě, p. o. souhlas  

ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných Vašich osobních údajů za účelem ucházení se  
o pracovního místo v Pražské informační službě p. o. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu  
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Váš souhlas platí až do jeho odvolání. 

 

 

Pražská informační služba – Prague City Tourism hledá pro posílení  
IT týmu vhodné kandidáty  na obsazení následující pozice: 

 
SPRÁVCE IT 

Náplň práce: 

• řešení drobných ICT problémů a podpora uživatelů (kooperace IT outsourcingem) 
• lokání konfigurace klientských stanic, mobilních telefonů, tabletů a dalších periferií 
• administrace SW systému zaměstnavatele (Helios, Gordic, docházka apod.)  
• evidence a přesun ICT majetku ve spolupráci s Hospodářským útvarem 
• dohled nad dodávkou internetové konektivity a IZS systémů  
• kontrola sítí platebních terminálů 
• příprava podkladů – objednávky, faktury 

Požadujeme: 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou s ICT zaměřením 
• znalost českého jazyka – na úrovni rodilého mluvčího, včetně písemného projevu 
• pokročilou znalost MS Windows 10 a MS Office 365 
• praktické zkušenost s konfigurací mobilních telefonů a tabletů (Android,  IoS) 
• orientace v problematice sítí 
• spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové i samostatné práce 
• proklientský přístup a schopnost učit se 

Nabízíme: 

• příjemný pracovní kolektiv 
• pracoviště Praha 5 v blízkosti metra Anděl 
• zajímavou a různorodou práci s možností seberealizace 
• možnost školení, SW Helios, Gordic apod. 
• spolupráci na hlavní pracovní poměr 
• zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, 

home office, sick day, vzdělávací semináře/školení 
• nástup ihned 

 

 

Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete životopis a krátký motivační dopis  
na e-mailovou adresu s.nemeckova@prague.eu 
Do předmětu e-mailu uve ďte: SPRÁVCE IT  

Kontaktní osoba: Simona Němečková 


