
 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICI  

IT ADMINISTRÁTOR & TECHNICAL SUPPORT 

Vyhlášené Českou jezdeckou federací 

 

Podmínky výběrového řízení: 

 Znalost Windows a MS Office jak po stránce uživatelské, tak po stránce 

administrace 

 Vítána hlubší znalost problematiky MS Office 365 

 Základní znalost nastavení a správy počítačových sítí 

 Základní znalost SQL 

 Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 

 Znalost nějakého programovacího jazyka výhodou (PHP, Javascript, Python) 

 Orientace a vztah k jezdeckému sportu výhodou 

 Čestnost, iniciativnost, pracovitost, rychlost v učení, flexibilita, proaktivita 

 

Hlavní odpovědnosti: 

 

 První úroveň podpory členů, zaměstnanců a funkcionářů ČJF v IT Systémech 

 Řešení opakujících se problémů 

 Komunikace s dodavateli systémů ohledně návrhů řešení 

 Administrace incidentů koordinace řešení incidentů a problémů 

 Řešení nestandardních situací a jejich případná eskalace 

 Parametrizace systémů 

 Spolupráce na tvorbě analýz, zadávání změn systémů, spolupráce s projektovým 

řízením 

 Udržování dokumentace a know-how 

 Základní zaškolení uživatelů 

 Tvorba ad-hoc dotazů a reportů, tvorba „How To“ dokumentace na stránkách 

ČJF 

 Administrace přístupů do vybraných systémů 



 Instalace a nastavování HW a SW na počítače zaměstnanců a funkcionářů 

 Provádění pravidelných akcí dle denního plánu 

 Pomoc s administrativou sekretariátu (tvorba šablon, pomoc s formátováním 

dokumentů, správou webových stránek) 

 Další ad-hoc úkoly související s hlavními odpovědnostmi této pracovní pozice 

zadané přímým nebo jiným odpovědným manažerem, odpovídající znalostem a 

zkušenostem pracovníka 

 

Obecné odpovědnosti: 

 

 Plnit svědomitě svěřené úkoly v rámci stanoveného času 

 Aktivně přispívat k řešení problémů 

 Zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zájmy zaměstnavatele 

 

Nabízíme: 

 

 nástup dohodou 

 vhodné i pro absolventa 

 odpovídající platové podmínky 

 práce v přátelském kolektivu 

 možnost osobního růstu 

 zaměstnanecké výhody 

 

 

 

 

Strukturovaný životopis zašlete prosím nejpozději do 19. 09. 2016 v elektronické formě na 

adresu: sekretar@cjf.cz.  

 

 

V Praze dne 25. 08. 2016 

 

 


