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Pracovní pozice

Technik ICT
Fakulta informačních technologií ČVUT je nejmladší fakultou ČVUT. Vznikla v roce 2009. Zároveň je
nejmladší informatickou fakultou v ČR. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika.
Velký zájem uchazečů o studium a více než 2000 studentů v těchto studijních programech umožňuje fakultě dynamický rozvoj a výběrovost.
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Pracovní náplň
• správa pracovních stanic a notebooků zaměstnanců (MS Windows)
• správa učeben (MS Windows)
– instalace pracovních stanic
– diagnostika problémů
– projekce
• příprava instalací MS Windows a aplikací používaných na fakultě
• pořizování hardware, vedení skladu
• diagnostika závad hardware, reklamace
• podpora uživatelů
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Požadujeme
• ochotu se dále učit novým postupům a technologiím
• ﬂexibilitu
• zodpovědnost
• středoškolské vzdělání se zaměřením na IT nebo elektro
• orientace v aktuální situaci na trhu HW pro desktop a notebooků
• znalost MS Windows a správy tohoto OS
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• znalost anglického jazyka na úrovni porozumění technickému textu a hlášení chyb
• nástup v období od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017
Výhodou je znalost:
• ActiveDirectory, PowerShell a Windows PE,
• MacOS X,
• GNU/Linux.

3

Nabízíme
• přátelský kolektiv
• zajímavé projekty
• 6 týdnů dovolené
• závodní stravování či stravenky
• vstup na sportoviště ČVUT za zvýhodněné ceny
• podporu dalšího vzdělávání
• možnost práce na zkrácený úvazek
• platové podmínky dle Vnitřního mzdového předpisu ČVUT
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Jak se přihlásit

Do 22. 5. 2017 nám zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis. Nezapomeňte uvést
název pozice a číslo jednací této nabídky. Preferujeme zaslání dokumentů elektronicky (e-mailem)
na adresu prace@ﬁt.cvut.cz. Dokumenty však můžete zaslat též v listinné podobě poštou na adresu Ing. Tomáš Kadlec, Oddělení ICT, Thákurova 9, 160 00 Praha 6.
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