Brno 29. 6. 2018
Čj.: 499/PO/18
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
„Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje přijímací řízení pro Fakultu
chemickou
na obsazení místa správce IT služeb-systémový administrátor/ka.
Pracovní náplň:
- správa IT služeb na serverech Windows – Active Directory, souborový systém, sdílené aplikace …
- správa IT služeb na serverech Linux (není podmínkou) - mail server, web server, MySQL
- správa síťové infrastruktury LAN
- podpora koncových uživatelů
- správa tiskových služeb
- nákup výpočetní techniky
Kvalifikační požadavky:
- VŠ technického směru, případně SŠ vzdělání a adekvátní praxe
- znalost prostředí Microsoft Windows Active Directory
- zkušenosti se správou IT služeb
- znalost prostředí Debian Linux vítány
Samostatnost, technická zdatnost, schopnost zhodnotit situaci a navrhovat řešení, aktivní přístup k řešení
operativních požadavků, zodpovědnost, ochota se učit. Komunikativnost a schopnost spolupracovat se
studenty a mladými lidmi, flexibilita.
Nabízíme :
- platové podmínky dle délky praxe a vnitřního mzdového řádu
- plný pracovní úvazek
- široké možnosti vzdělávání a osobního růstu
- neformální pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (stravenky, 30 dní dovolené, příspěvek zaměstnavatele na penzijní
připojištění nebo soukromé životní pojištění, VUT mobilní tarif ).
Nástup od 1. 9. 2018 případně podle dohody.
Bližší informace podá vedoucí Oddělení informačních služeb Ing. Jan Brada, mobil č. 728 349 662.
Písemné přihlášky do přijímacího řízení, doplněné profesním životopisem s uvedením délky praxe a
kopiemi dokladů o vzdělání, přijímá ekonomicko-správní oddělení Fakulty chemické VUT v Brně,
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, nejpozději do 31. července 2018.“

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D., v.r.
Za správnost:
Eva Vizentová
Ekonomicko-správní oddělení
FCH VUT v Brně
tel.č. 541 149 363
e-mail: vizentova@fch.vut.cz
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