Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost k
lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž se
může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.

POJĎTE K NÁM pracovat jako…

IT support/IT administrátor
CO VÁS U NÁS ČEKÁ?







poskytování podpory interním uživatelům
budete instalovat, konfigurovat a spravovat klientské stanice kolegů a také zajišťovat servis a údržbu
výpočetní techniky v organizaci
nabídneme vám možnost pracovat s informačními systémy organizace a podílet se na jejich rozvoji
budete mít možnost spoluvytvářet uživatelskou dokumentaci, manuály nebo vzdělávací obsah interních
školení
umožníme vám pracovat s moderními technologiemi a nástroji, spolupracovat na jejich testování a
implementaci
dostanete možnost podílet se na zlepšování IT infrastruktury organizace

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME?







máte ukončené středoškolské vzdělání technického směru a praxi v oboru nebo ještě studujete na vysoké
škole se zaměřením na informatiku nebo informační technologie
angličtinu ovládáte na úrovni B1
máte zkušenosti se správou koncových stanic (Microsoft Windows)
ovládáte pokročilé funkce Microsoft O365
dokážete kreativně využívat digitální technologie, umíte pracovat s technologiemi pro sdílení dat, informací
či jiného obsahu
zajímáte se o inovace a nové trendy

S ČÍM U NÁS ZAZÁŘÍTE?





máte znalost Active Directory
znáte principy programování nebo dokážete programovat v libovolném programovacím jazyce (SQL a
PowerShell je výhodou)
orientujete se ve vlastnostech informačních systémů či síťové infrastruktuře
ovládáte funkce SharePoint online nebo byste se s ním chtěli naučit pracovat

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?








zázemí moderní dynamické organizace působící v oblasti mezinárodního vzdělávání
zajímavou práci, která má smysl
přátelský kolektiv a atmosféru
příjemné prostředí v historické budově v centru Prahy (náměstí Republiky)
flexibilní spolupráci formou DPP/DPČ s možností individuálně uzpůsobit pracovní dobu nebo pracovního
poměru
IT vybavení (notebook, mobilní telefon)
možnost občasné práce z domova

ZAUJALI JSME VÁS? Pošlete nám životopis v českém jazyce (preferovaný formát Europass) a motivační dopis
na dzs@teamio.eu
NEZAPOMEŇTE UVÉST: název pozice a telefonní kontakt.
Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace
výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, což je ze strany DZS specifikováno v
dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro spolupracující osoby dostupných na webových stránkách
DZS (www.dzs.cz).

