Hledáme právě vás
Chcete nastartovat svou kariéru v největší české společnosti poskytující ICT řešení, zdokonalovat se v oblasti hardwaru
i softwaru nebo se podílet na vytváření nových užitečných technologií? Pak jste pro nás ti praví!
Do naši pražské pobočky hledáme IT specialistu koncových zařízení, který by se stal součástí progresivního, mladého
týmu s přátelskou atmosférou. Budete mít přístup k nejmodernějším IT technologiím a můžete zdokonalovat své
odborné znalosti.
Pozice je vhodná pro absolventy SŠ informatických a elektro oborů, kteří se aktivně zajímají o IT.
AutoCont CZ a.s. je společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli informačních a komunikačních
technologií (ICT) působí přes 25 let. Z původního výrobce PC a prodejce výpočetní techniky se společnost rozvinula
v jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů ICT v České republice. Svou nabídku dnes zaměřujeme především na budování
IT infrastruktury, implementaci podnikových aplikací, vývoj SW, na outsourcing provozu IT a systémovou integraci.

IT specialista koncových zařízení
Jak bude vypadat váš pracovní den?
servis a konfigurace výpočetní a komunikační techniky,
 zajištění instalace a správy SW na prostředcích
výpočetní a komunikační techniky uživatelů,
 zodpovědnost za logistickou činnost svěřené techniky,
 zodpovědnost za včasnost a správnost servisních prací,
 podpora koncových uživatelů.


zodpovědný a proaktivní přístup,
 časová flexibilita,
 zdravá ambice a chuť se dále rozvíjet,
podporujeme zájem o sebevzdělávání a další
kariérní růst.


Kde budete pracovat?


Co stačí, abychom se potkali?
ukončené SŠ vzdělání technického směru - vhodné
zejména pro absolventy oborů zaměřených na oblast
informačních technologií a elektrotechniky,
 zkušenosti s IT: opravy HW, SW na úrovni OS, základní
znalost problematiky sítí,
 zájem o oblast ICT,
 základní znalost anglického jazyka,
 ŘP sk. B - aktivní řidič.


Jakou osobnost do našeho týmu hledáme?
reprezentativní vystupování, orientace na zákazníka,
 velmi dobré komunikační schopnosti,
 schopnost týmové práce,


Praha

Co naše firma nabízí?
perspektivní a zajímavou práci v dynamicky se
rozvíjející české firmě,
 školení měkkých i odborných dovedností, odborné
certifikace,
 možnost osobního i profesního růstu,
 výkon práce v moderním prostředí,
 přístup k nejnovějším technologiím,
 motivující finanční ohodnocení,
 systém zaměstnaneckých benefitů: zvýhodněné
tarify, příspěvek na stravování, penzijní
připojištění, slevy na IT produkty, firemní
sportovní a společenské akce aj.


Pokud máte zájem, neváhejte zaslat svůj profesní životopis na email:
adela.dedkova@autocont.cz a do předmětu emailu uveďte „Jsem absolvent“.

