Nejvyšší kontrolní úřad přijme SPRÁVCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ se zaměřením na správu
datového skladu (VHODNÉ PRO ABSOLVENTY)
Náplň práce:


zajišťování správy (provozu, údržby a rozvoje) svěřených aplikací a informačních
systémů se zaměřením na správu datového skladu a business intelligence řešení



zajišťování správy (provozu, údržby a rozvoje) integračního systému (toku dat mezi
informačními systémy)



příprava, realizace a testování nových verzí aplikací a informačních systémů



udržování databází ve více uživatelských systémech



vedení technické a uživatelské dokumentace svěřených aplikací a informačních
systémů



poskytování přímé podpory uživatelům (interní helpdesk)



účast v projektech zavádění nového programového vybavení nebo informačních
služeb

Požadujeme:


vysokoškolské vzdělání magisterského/inženýrského studijního programu



vyšší než uživatelská znalost HW a SW - informatika obecně



orientace v architektuře datových skladů, v jejich řízení a provozu



znalost BI nástrojů a softwarových prostředí (MS Visual Studio) výhodou



znalost nebo zkušenost s MS SQL, včetně správy databází výhodou



znalost nebo zkušenost na pozici datového architekta výhodou



zkušenosti s vedením projektových týmu výhodou



znalost anglického jazyka na úrovni čtení technické dokumentace výhodou



ŘP skupiny B výhodou



vhodné pro absolventy



schopnost týmové práce, flexibilitu, pracovní nasazení, pečlivost, přesnost a
spolehlivost

Nabízíme:


zajímavou a perspektivní práci ve významné státní instituci



průběžné prohlubování kvalifikace a možnost profesního růstu



plat podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., příloha č. 2



pracovní pozici s pracovním poměrem na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení
pracovního poměru na dobu neurčitou



zaměstnanecké výhody (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, příspěvek FKSP na
rekreace, sportovní a kulturní akce, stravenky)

Místo výkonu práce: Praha.
Možný nástup: dohodou

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: kariera@nku.cz, případně poštou
na adresu: Nejvyšší kontrolní úřad, odbor personální, Jankovcova 2, 170 04 Praha 7. V
případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek od
uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.

Zasláním svého životopisu na Nejvyšší kontrolní úřad dáváte, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlas se
zpracováním a uchováváním Vašich osobních údajů v personální databázi Nejvyššího
kontrolního úřadu výhradně za účelem získání zaměstnance, a to v rozsahu nezbytném
pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání, nejdéle však po dobu
1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že všechny Vámi uvedené údaje jsou
pravdivé.

