Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci
hledá kandidáta/kandidátku na volné místo:

SYSTÉMOVÝ SPRÁVCE
Charakteristika:





náplň práce: správa serverů a informačních systémů
správa knihovního systému
migrace dat
správa databází

Požadované dovednosti:










samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost, iniciativa
znalost SQL
schopnost správy virtuálních serverů (VMWare)
ovládání nástrojů pro správu serverů (např. Tomcat, certifikáty)
tvorba skriptů
grafický design (výhodou)
komunikativní znalost anglického jazyka (další jazyky výhodou)
ochota učit se novým věcem
schopnost analyzovat problémy a navrhovat řešení

Požadované vzdělání a praxe:



VŠ (IT či knihovnické)
min. 2 roky praxe

Pracovní poměr:



100% úvazek, popř. dle dohody
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:


1. 12. 2017 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:


mzdová třída B8 dle vnitřního mzdového předpisu

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:










zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
5 týdnů dovolené
pružná pracovní doba
závodní stravování
univerzitní mateřská školka
dětský koutek pro děti batolecího věku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole
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Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete e-mailem nejpozději do 15. 11. 2017:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr. Jitka Vencláková, Univerzitní knihovna TUL
jitka.venclakova@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 30. 10. 2017 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
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