
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 

 

Oznámení o volném pracovním místu 
 

Městská část Praha 1 – Úřad městské části Praha 1    h l e d á 
 

IT technik koncových zařízení 

Charakteristika činnosti:  IT podporu zaměstnanců úřadu a komunikace s nimi; správa a podporu 

koncových zařízení – pracovní stanice výhradně s operačním systémem Windows / mobilní zařízení - 

notebooky, tablety, mobilní telefony; místní i vzdálená správa; technická podpora aplikací jako jsou agendy, 

spisová služba ekonomický a stavební SW řešení problémů v reálném čase, komunikace s kolegy; 

Místo výkonu práce Praha 1, platová třída 10.  
 

Požadavky na uchazeče : 
 dokončené středoškolské vzdělání (vzdělání v oboru IT nebo s elektro zaměřením výhodou); 

 zkušenosti se správou operačních systémů Windows 10; 

 znalost aplikačního balíku MS Office 2016/2019 a obecný přehled o aplikačním SW; 

 obecný přehled v mobilních zařízeních (zejména Android a iOS); 

 základní znalost fyzické architektury hardwaru; 

 znalost AJ na úrovni porozumění psaného textu; 

 schopnost práce jak v týmu, tak samostatně, proaktivní přístup, komunikativnost; 

 pozitivní přístup k učení se novým činnostem a dovednostem; 

 schopnost pozitivního přístupu a komunikace s našimi uživateli i kolegy; 

 délka praxe v IT oboru, na stejné, nebo podobné pozici je výhodou; 

Co nabízíme:           

 prostředí přátelského týmu IT pracovníků; notebook a služební telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 příspěvek na stravování; osobní volno 7 dní/rok; 

 příspěvky na volnočasové aktivity; 

 možnost získání služebního bytu; 

 podporu vzdělávání: kurz AJ, různá IT školení, možnost získání odborných certifikátů v oblasti IT; 

 

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem zašlete na adresu: 
 
Městská část Praha 1 - Úřad městské části Praha 1 
Personální oddělení 
Vodičkova 18, 115 68  Praha 1; datová schránka b4eb2my 
bližší informace: milada.balkova@praha1.cz 
 
Obálku označte  slovy: „PER – 24/22 NEOTVÍRAT. ” 
V Praze dne17.8.2022 
 
    
 
 
 
                                                                               Mgr. Ing. František Dvořák v.r. 
                                                                          tajemník Úřadu městské části Praha 1 
 


