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oznámení

Starosta obvodu oznamuje nabídku na obsazení pracovního mĺsta
rryvěšenadne: -Î _ílt- lnĺo

Druh práce
Spľávce infoľmaěních a komunikaěních technol ogi í

2a ôpľávnost:

Charakteristika práce
Spľáva poěítaěové sítě v prostředí MS Windows (PC, notebooky, tiskárny), spľáva seľveľťl - MS Winclows
Serveľ' pľoxy Sęľvęr (Linrrx), ę-mail sęľvęľ (Icewarp)' filęserver. Zabezpeěení pľogľamového vybavení'
instalace a správa, pľovádění űdrżby haľdware, periféľii.

Místo výkonu pľáce
Úřad městskél,o obvodu Mariánské Hoľy a Hulváky, Přemyslovců 63, ostľava-Mariánské Hory

sňata dne:

dosažení věl<u 18 let
zprisobilost k právnírn úkonům
bezúlronnost
zdravotní způsobilost

PoŽadovaná kvalifikace
Vysokoškolsl<é/vyšší odboľné/úplrré střední vzdělźní s maturitou (nejlépe v ICT nebo elektrotechnickém
oboľu)

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru
Výboľná znalost pľáce na PC (MS office' Internet), samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení,
praxe v oboľu. Znalost prostředíMS Poweľslrell výhodou.

Předpokládané datum vznlku pracovního poměru
Ihned po ukoněerrí výběľovélro řízení nębo dohodou.

Platové zaŕazeni
9.-l1' platová tţída dle nejvyššího dosaženého vzdělání uclrazęčę (v souladu sęzák. č,. 26ŻlŻ006 sb,
zákorrílĺem práce, vplatném znění anaţizení vlády č. 34l/2017 Sb., o platovýclr poměľeclr zanrěstnanců ve

veřejných službách a spľávě' v platném zně,ní).

Lhůta pľo podání přihlášky
Ż3'04.2019

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR rrebo cizi st tní oběan, kteý má v ČR trvalý pobyt

Způsob a místo podání přlhlášky
Formou písernné přihlášky doruěené poštou nebo osobně na podatelnu Úřadu městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky v zalepené obálce označené ,, Spľávce ĺnfoľmačních a komunikačních technologiÍ 'o

s uvedením adresy uchazečę o pracovní místo.
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Statutárnĺ město ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
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Adľesa, na kteľou se přihláška posílá
Statutární město ostľava
Úřad rněstského obvodu Maľiánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 ostrava - Maľiánské Hory

K přihlášce záJemce připojĺ
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odboľných
- výpis z ęvidence Rejstříku tľestů (originál nębo ověřená kopie)
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdél'6ní'

V ostľavě dne 03.04.2019

Bližší infoľmacę:
Miroslav Adamczyk, t. ě. 599 459 233 adamczyk@marianskehory.cz
Pavla Břęnková, t. ě.599 459 208 brenkovy@maľianskehory.cz

Mgľ. Patľik Hujdus
starosta

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
212 wwwmarianskehory.cz

oznámení

a dovednostech
starší než 3 měsíce
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