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Chcete pracovat
v oboru správy
databází a aplikací
ve stabilní organizaci
s informačními technologiemi na
špičkové úrovni?
Máte zájem o získání
jedinečných zkušeností na poli
IT v organizaci se širokou
škálou činností, kde jsou
informační technologie jednou
z rozvojových priorit, o zajištění
neustálé podpory Vašeho
odborného růstu, práci
v příjemném kolektivu, stabilní
zaměstnání, odpovídající
finanční ohodnocení, kvalitní
a trvalou zaměstnaneckou péči
spojenou s bohatým benefitním
programem?

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Přihlaste se do výběrového řízení1 na úsek
správy databází a aplikací2 odboru informatiky
s místem výkonu práce Žižkova 57, Jihlava
Kraj Vysočina hledá novou posilu3 do týmu, která by nám pomohla se správou
databází a aplikací, s realizací projektů na národní i mezinárodní úrovni, s šířením
a uplatňováním dobré praxe jako leadera v oblasti rozvoje informačních
technologií nejen ve veřejné správě.

Co bude Vaší náplní?
• správa informačních systémů a aplikací, jejich instalace, konfigurace a základní
uživatelská podpora
• správa databází a databázových serverů, jejich vytváření a údržba
Co byste měla/měl mít?
• vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
• dobrou znalost některé z databází MS SQL, MySQL, Oracle
• základní znalost administrace MS Windows Server 2008/2012
• základní znalost jazyka SQL
• orientaci v oblasti IT
• spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost
• ochotu získávat nové zkušenosti a rozvíjet se
• zkušenosti na obdobné pozici jsou vítány
Co u nás můžete očekávat?
• zázemí stabilní organizace
• zajímavou pracovní pozici s perspektivní náplní
• pracovní místo v týmu s vynikajícími výsledky vhodné i pro absolventy
• přátelskou a neformální atmosféru
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných
složek platu4
• trvalou podporu profesního růstu, podporu k zapracování
• pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek
• pestrý benefitní program
• možnost nástupu ihned

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku
do výběrového řízení5, a to prostřednictvím podatelny,
e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo
poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
587 33 Jihlava, do 11. 11. 2016, do 12.00 hodin.
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

V Jihlavě 11. 10. 2016
Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
ředitel krajského úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
2
Druh práce úřednice/úředník na úseku správy databází a aplikací.
3
Uchazeč musí splňovat předpoklady § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
4
9. platová třída, platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Hlavy III. zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
5
Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana, kontaktní spojení (telefonní, e-mailové), datum a podpis. K přihlášce je třeba doložit:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu) a ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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