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SPRÁVCE IT – systémový inženýr 

 

Oddělení výpočetní techniky 
 
 
Požadujeme: 

- vzdělání technického směru 
- angličtina nejméně na úrovni čtení a porozumění odborných IT textů 
- schopnost trvale se učit nové věci 
- zájem o dlouhodobou práci v perspektivním prostředí 
- schopnost práce v kolektivu, spolupráce na úkolech, organizační schopnosti 
- aktivní přístup k práci, spolehlivost, důslednost a ochota dále se vzdělávat 
- výborné komunikační schopnosti 

 
Náplň práce: 
• Správa serverů a operačních systémů ve virtuálním prostředí 
-  péče o firmware serverů 
-  VMware ESXi, vCenter server 6.7 a 7.0 a vyšší, vMotion, HA 
-  správa cca 60 virtuálních serverů 
- zálohování Veeam Backup and Replication v. 11 a výš 
-  instalace nových virtuálních serverů 
- správa Windows domény, řízení doménových politik 
-  znalost základů skriptování ve Windows 
- znalost základů skriptování v Linuxu (bash) 
 
• Správa sítě 
-  topologie sítě, páteřní a koncové segmenty, výhodou je znalost správy switchů Cisco,  
             (není podmínkou) 
- návrhy změny sítí - rekonstrukce, nové části apod. 
-   znalost problematiky VLAN 
 
• Bezpečnost IT     
-   komplexní bezpečnostní opatření, realizace, dozor, provoz … 
-  firmware serverů, operační systémy, aktualizace, antiviry, firewally … 
- zálohovací procesy - návrh, realizace, dozor, provoz 
- vzdělávání uživatelů a kontrola jejich chování z hlediska bezpečnosti 
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Uvítáme: 

- předchozí praxi na pozici správce IT (není podmínkou) 
 

Nabízíme: 
- přátelský kolektiv 
- zázemí stabilní organizace 
- adaptační proces 
- čerpání z fondu FKSP (příspěvek na rekreaci, sport, kulturu, tábory pro děti, 

penzijní/životní pojištění,…) 
- příjemné pracovní prostředí  
- 3 dny placeného pracovního volna (po roce zaměstnání) 

 
 
V případě zájmu o volné pracovní místo nebo pro bližší informace kontaktujte vedoucího 
personálního oddělení: 
 
Mgr. Pavel Kureš –  tel:   483 345 494 

mobil:  776 666 349 
    email:  pavel.kures@nemjbc.cz 
 


