HYDRAULICS s.r.o.
Slopné 201
763 23 Slopné
Společnost HYDRAULICS s.r.o. příjme pracovníka na pozici Technik ICT
Náplň práce
•
•
•

•
•
•

instalace a implementace softwarového a hardwarového vybavení zaměstnavatele
správa, údržba, aktualizace a opravy softwarového a hardwarového vybavení zaměstnavatele
úprava, zdokonalování firemního informačního systému QI DC Concept a.s. a programování
jeho nadstaveb
programování rozhraní IS s jinými softwarovými produkty
tvorba, zdokonalování firemního webu a firemního intranetu
tvorba programů pro Windows
příprava a provádění školení SW, HW a nových modulů a částí IS pro ostatní pracovníky firmy
podpora uživatelů zaměstnavatele při užívání softwarového a hardwarového vybavení
zaměstnavatele
řešení požadavků uživatelů zaměstnavatele
testování funkcí softwarového a hardwarového vybavení zaměstnavatele
práce v jednosměnném provozu

•

pracovní místo vhodné i pro absolventy VŠ ICT, IS, Výpočetní technika a informatika

•
•
•
•
•

Místo výkonu práce
•

Slopné

Požadujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání
znalost problematiky informačních systémů a databází
znalost MS SQL 2012 - 2017, IS QI DC Concept a.s., programování databázových aplikací, TSQL (Transact-SQL, MS-SQL), Delphi vítána, programování tiskových sestav
znalost MS Office, MS Office 365, SharePoint vítána (správa, powershell, programovaní,
makra, VBA)
znalost a zkušenosti s tvorbou webových stránek vítána, CMS, HTML, CSS
znalost programování, programovacích jazyků vítána (C++, C#, Delphi, Java, HTML, VBA)
znalost OS Microsoft Windows 10 / Windows Server 2012/2016 vítána, powershell, Linux
orientaci v ICT, znalost konfigurace, údržby a oprav hardwarového vybavení
znalost správy počítačových sítí a základní porozumění TCP/IP sítím
zkušenosti s CAD, PLM, DMS vítány
AJ, druhý světový jazyk výhodou
analytické myšlení
spolehlivost, samostatnost, přizpůsobivost, pružnost, iniciativu
ochotu přizpůsobit pracovní dobu dle potřeb zaměstnavatele
komunikativnost a orientaci na uživatele
schopnost a ochotu sebevzdělávání, příjemné vystupování
řidičský průkaz skupiny B výhodou

Nabízíme
•
•
•
•

pracovní zařazení Ekonomický útvar, správa ICT
motivující mzdové ohodnocení
stravování na pracovišti
příspěvky na stravování

Termín nástupu
•

ihned / dle dohody

Kontakt
•

v případě, že Vás tato nabídka oslovila, prosíme zašlete profesní životopis na emailovou
adresu plasek@hydraulics.cz, v předmětu zprávy uveďte Uchazeč o zaměstnání Technik ICT

