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Pozice Správce IT systémů
IT administrátor
Baví Tě počítačové systémy a jejich údržba a správa? Máš k tomu odpovídající vzdělání - minimálně středoškolské vzdělání
například v oboru informatiky, elektrotechniky nebo dopravy? Máš zkušenosti s rolí administrátora HW, SW a operačních systémů?
Jsi spolehlivý, samostatný a flexibilní s řidičským průkazem skupiny B? Jsi kreativní, umíš zpracovat požadavky uživatelů,
navrhneš možnosti řešení, a aplikuješ to nejvhodnější?
Nebojíš se spolupráce s německými kolegy a každodenní komunikace v německém jazyce na úrovni min. B1?
Pak máme pro Tebe zajímavou pracovní nabídku!
A pro koho bys mohl/a pracovat?
Jsme soukromý železniční dopravce s mateřskou společností v Německu působící na českém trhu již od roku 2010. V rámci produktové značky
Trilex zajišťuje dceřiná společnost Die Länderbahn GmbH provoz na linkách L7 a RE2 a v létě také sezónní provoz na linkách L24 Liberec – Doksy
a T9/T2 Liberec – Mikulášovice – Rumburk. Ryze česká společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. obsluhuje linky U12, U14 a turistickou linku T7
z Chomutova do Vejprt s přeshraniční přepravou do německého Cranzahlu.
V roce 2021 uzavírá naše společnost s Libereckým krajem dopravní smlouvu na provoz železniční linky L4 z Rumburku do Mladé Boleslavi město.
V dalším roce se provoz rozšíří také na linku L2 z Liberce do Děčína.
Naše společnost expanduje a my hledáme někoho, kdo je nejen profík na počítačové systémy, a kdo se svým kolegům rád postará o hardware
/ software, ale má také navíc blízký vztah k železniční dopravě.

Náplň tvojí práce:

Co Ti nabízíme:

yy Správa, konfigurace, propojování a kompletní dohled nad
síťovou infrastrukturou

yy Zaměstnání u stabilní německé firmy s českým zastoupením,
v mladém a přátelském kolektivu

yy Provádění technické údržby počítačových systémů

yy Motivující pracovní ohodnocení a firemní benefity

yy Instalování základního systémového a programového
vybavení, odstraňování poruch a závad

yy 5 týdnů dovolené

yy Analýza bezpečnostních rizik počítačových systémů

yy Profesní růst

yy Servis a údržba software, zajištění dodržování licenčních
podmínek a příprava pro následné změny
yy Technická údržba, lokalizování poruch a závad IT systémů
a dalších zařízení výpočetní techniky
yy Provádění analýz pro potřeby nových technických projektů
a inovace software

yy Příspěvek na penzijní připojištění a volnočasové aktivity
yy Užívání německého (event. anglického) jazyka v každodenní praxi,
komunikaci s rodilými mluvčími
yy Multipass Sodexo
yy Bezkontaktní čipovou kartu na veškerou dopravu organizovanou
Dopravou Ústeckého kraje
yy HPP s možností občasné práce z domova
yy Nástup ihned
yy Místo práce: Ústí nad Labem, popř. Hrádek nad Nisou

Zaujala vás tato nabídka?

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, paní Lenku Petrákovou na tel. č. +420 724 159 497 nebo přineste Váš strukturovaný životopis přímo
do kanceláře na nádraží v Lounech. Životopis také můžete zaslat na adresu lenka.petrakova@laenderbahn.com nebo nás kontaktovat přes Facebook.

