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Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího ICT oddělení.
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze vznikla v roce 2009, je nejmladší fakultou ČVUT
a zároveň je nejmladší informatickou fakultou v ČR. Zaměřuje se na nejmodernější oblasti
informatiky a informačních technologií. Provozuje moderní ICT infrastrukturu, ve které je
upřednostňován open source.
Pracovní náplň zahrnuje:
o

vedení a personální řízení správců ICT infrastruktury FIT, která zahrnuje:
 serverovny,
 síťovou infrastrukturu,
 úložiště a zálohování,
 virtualizaci,
 infrastrukturní služby (např. IdM, LDAP, DHCP, DNS),
 učebny (Linux, MS Windows - Samba),
 provoz pracovních stanic zaměstnanců (MS Windows - Samba),
 dohled provozovaných služeb.

o
o

definování procesů správy a jejich kontrolu,
plánování změn v ICT infrastruktury s ohledem na potřeby fakulty:




o
o

návrh změn,
návrh rozpočtu,
realizace změn.

reportování vedení fakulty,
spolupráce s vedoucím oddělení vývoje.

Požadujeme:
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o
o
o
o
o
o
o

alespoň rok praxe na obdobné pozici (vedení týmu o alespoň 4 členech),
vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ICT nebo informatiku,
schopnost týmové práce a vedení týmu,
ochotu se dále učit novým postupům a technologiím,
flexibilitu, zodpovědnost, motivaci, pozitivní přístup,
schopnost efektivního plánování času
technická znalost současného stavu a trendů v oblastech:





o
o
o
o

síťových technologií,
virtualizace,
automatizace a orchestrace administrace ICT,
úložiště (příp. software defined storage).

znalost operačního systému Linux na administrátorské úrovni (Debian,
CentOS a Gentoo),
znalost technologie GIT,
znalost anglického jazyka na úrovni porozumění technickému textu a hlášení chyb,
nástup v období od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2017.

Výhodou je znalost:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

OpenNebula,
CEPH,
Docker, příp. Kubernetes,
Ansible,
Gitlab,
skriptování v jazyce Python, BASH či obdobných,
certifikace CCNA, CCNP, RHCE apod.,
znalost operačního systému FreeBSD na administrátorské úrovni,
znalost operačního systému MS Windows a ActiveDirectory na administrátorské úrovni.

Nabízíme:
o
o
o
o
o
o
o
o

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:
https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-98535147f1238481/cs/20160901-vnitrni-mzdovy-predpis-cvut.pdf.
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Přihláška musí obsahovat:

o
o
o
o

strukturovaný životopis,
motivační dopis,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
případné doporučující dopisy.

Přihlášku pošlete do 15. 5. 2017 e-mailem na adresu marketa.louckova@fit.cvut.cz
s předmětem Vedoucí ICT oddělení nebo v listinné podobě poštou na adresu Markéta
Loučková, sekretariát děkana FIT ČVUT v Praze, Thákurova 9, 160 00 Praha 6 a na obálku napište
čitelně Vedoucí ICT oddělení.
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