
Pak hledáme právě tebe!

Obchodně-technologická společnost v Praze Novum Global a.s. patří k leaderům
na trhu jako dodavatel technologií pro retailový a průmyslový sektor. Aplikujeme 
nejnovější trendy  v oblastech pokladních, vážících a kontrolních systémů. Zároveň 
se také zaměřujeme na plnou automatizaci výdejních terminálů pro čerpací stanice. 
Jsme stabilní, a není to fráze. Letos slavíme už 29 let na trhu. Přemýšlíme o budoucnosti 
a hledáme stále nové inovativní technologie, které přinášejí našim klientům 
jednodušší práci. 

Hledáme šikovného kolegu na pozici SERVISNÍ IT TECHNIK, který rád instaluje, nastavuje 
SW aplikace a systémy. Chce se rozvíjet v oblastech IT, nabírat nové zkušenosti v 
oblasti instalací systémů pro servery a PC, ale také našich aplikací pro retailové 
obchody a průmysl.

Náplň práce:
·  příprava zakázek pro jejich instalaci 
   a servis 
·  uživatelsko-technická podpora pro 
   zaměstnance společnosti
·  běžná správa OS Windows
·  opravy, instalace a reinstalace 
   pracovních stanic
·  správa serverové prostředí MS Windows
·  správa a konfigurace LINUX správa   
   serverového prostředí
·  správa a konfigurace síťových prvků

Co nabízíme:
·  zajímavou a rozmanitou práci 
   v dynamické a stabilní společnosti 
   v centru Vršovic
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Baví tě opravovat nebo programovat?
Dokážeš zkrotit hardware a software?
Chtěl bys být součástí technologické
společnosti s dlouhou tradicí na trhu?

·  práce s nejmodernějšími 
   technologiemi na trhu
·  práci na HPP se smlouvou na dobu    
   neurčitou
·  podíl na rozvoji firmy i samotné 
   technologie
·  pravidelná výuka angličtiny
·  profesní růst a vzdělávání jsou 
   u nás samozřejmostí
·  velmi přátelský firemní kolektiv
·  flexibilní pracovní dobu
·  služební NTB, mobilní telefon
·  občerstvení na pracovišti
·  stravenky
·  sick days



Baví tě opravovat nebo programovat?
Dokážeš zkrotit hardware a software?
Chtěl bys být součástí technologické
společnosti s dlouhou tradicí na trhu?

Co očekáváme: 
·  ukončené SŠ vzdělání 
·  znalost AJ - psaná dokumentace a        
   občasné telefonáty v anglickém jazyce
·  samostatnost, spolehlivost, 
   komunikativnost a schopnost 
   týmové práce
·  aktivní přístup, organizační 
   schopnosti, stresová odolnost
·  pokročilá znalost OS Windows, 
   MS Office
·  pokročilé praktické dovednosti v OS    
   Windows Server (AD, File System, 
   DNS, DHCP, remote desktop, IIS)
·  zkušenost se správou MS SQL server
·  pokročilá znalost síťového prostředí 
   (problematika síťové konfigurace)

·  opravy, instalace a reinstalace 
   pracovních stanic
·  vlastní řidičský průkaz sk. B jako 
   aktivní řidič

Plat:
·  nástupní plat dle zkušeností a praxe
·  navýšení platu po zapracování 
·  finanční bonusy

Nástup:
·  ihned nebo dohodou
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Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte a zašlete svůj životopis na email: 
 walters@novumglobal.eu


