Jsme Fond dalšího vzdělávání, fond, který sdružuje informace, znalosti a odborníky. Pomáháme lidem
růst, uplatnit se na trhu práce i ve společnosti. Právě hledáme nové kolegy nebo kolegyně na pozici:

ICT specialista – Helpdesk
Co od Vás očekáváme:











ukončené SŠ/VŠ vzdělání
velmi dobrá znalost IT problematiky
znalost prostředí MS Windows – administrace Windows a Linux serverů výhodou
Pokročilá znalost práce s PC (MS Windows, OFFICE)
aktivní přístup k řešení problémů a schopnost identifikovat efektivní řešení
organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové práce, příjemné vystupování
schopnost samostatného logického, analytického a systematického myšlení
rozhodnost, pracovitost a časová flexibilita, odolnost vůči stresu, pečlivost, spolehlivost,
zodpovědnost
řidičský průkaz sk. B – aktivně
občanská bezúhonnost

Co budete dělat:







poskytovat ICT podporu uživatelům
zajišťovat instalaci, servis evidenci veškeré ICT techniky (PC, notebooky, tiskárny, atd.)
měnit nastavení ICT techniky a implementovat změny
spravovat a udržovat aplikace
vést a aktualizovat dokumentaci
konzultovat problematiku z oblasti ICT techniky a navrhovat optimální řešení

Co Vám nabízíme:









zodpovědnou práci s vysokou mírou samostatnosti
hlavní pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok s výhledem přechodu na dobu neurčitou
plný pracovní úvazek
odpovídající a motivující mzdové ohodnocení
pružnou pracovní dobu
5 týdnů dovolené
indispoziční volno
pracoviště v Praze 7 – Holešovicích

Předpokládaný termín nástupu ihned (případně dle dohody)

Přihlášku do výběrového řízení obsahující strukturovaný profesní životopis (včetně kontaktních údajů)
a motivační dopis zasílejte v elektronické podobě na adresu: personalni@fdv.cz (do předmětu uveďte
“ICT specialista - Helpdesk“) nebo poštou na adresu: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7,
170 00 Praha 7.
FDV zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování
eviduje FDV pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR. K osobním
údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností
pro FDV. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 876/7
170 00 Praha 7

Datová schránka ID: hxu5e9c
IČ: 00405698
Číslo účtu: 33531641/0100

info@fdv.mpsv.cz
www.ofdv.cz

