OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Vodňany zastoupené tajemnicí vyhlašuje

výběrové řízení
na pozici
Správce informačních a komunikačních technologií
Městského úřadu Vodňany
Druh práce:

Místo výkonu práce:
Doba výkonu práce:
Platové podmínky:

zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky.
metodické usměrňování uživatelů
zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů
zpracování dat
zajišťování servisu a údržby kancelářské techniky, správy počítačové
sítě, správy serverů a softwarového vybavení, administrace veřejných
zakázek v IT
zajišťování školení na základy práce SW, případně specializovaných
školení na konkrétní SW
zajišťování uživatelské podpory CzechPOINT
správa internetových a intranetových stránek města
Vodňany
na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
(po prokázání odborných znalostí)
platová třída 10 dle NV č.564/2006 Sb., - příloha č. 2

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: od 01.11.2017 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- občan ČR, nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR se znalostí českého jazyka
- způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, věk minimálně 18 let
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu
v případě prokázání schopností k výkonu požadované práce je možná výjimka v souladu
s ustanovením § 3 NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
znalost samostatné systémové činnosti v oblasti výpočetní techniky, koordinace servisu a
údržby, správy dat

-

znalost v oblasti instalace a administrace operačního systému Windows 10, kancelářského
SW MS Office 2016 a dalších běžných aplikací
obecná znalost některého z programovacích jazyků (SQL, HTLM, PHP) a VMWARE
znalost problematiky síťového provozu
časová a pracovní flexibilita
samostatnost, přesnost, spolehlivost, analytické koncepční, tvůrčí, organizační a
komunikační schopnosti, vysoké pracovní nasazení, aktivní přístup k řešení problémů
výhodou praxe v oboru IT
výhodou znalost anglického jazyka (ve vztahu k IT)
výhodou vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií
výhodou znalost programu VITA, VEMA, informačního systému GINIS
výhodou přehled v právních předpisech v rozsahu činnosti obce
ochota rozvoje vlastních osobních i pracovních kompetencí
řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení

Písemnou přihlášku do výběrového řízení spolu s povinnými přílohami zašlete na adresu:
Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany nebo odevzdejte na podatelně MěÚ
nejpozději do 29.09.2017. Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MěÚ.
Na obálce vyznačte: „NEOTEVÍRAT- výběrové řízení – „Správce informačních a komunikačních
technologií Městského úřadu Vodňany“.
Bližší informace o výběrovém řízení poskytne tajemnice úřadu Mgr. Pavla Smolová na tel. č.
383 379 101.
Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče - uchazečky:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu
číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)
datum a podpis
V přihlášce laskavě uveďte kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, e-mail.
Povinné přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s evidováním osobních údajů
Tajemnice si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nikoho nevybrat.
Ve Vodňanech dne 12.09.2017
Mgr. Pavla Smolová v.r.
tajemnice MěÚ

