Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 00216208
Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
Vedoucí Centra informačních technologií, nástup dle dohody

Požadavky:
-

vedení týmu technických pracovníků, budování a personální rozvoj tohoto týmu

-

zodpovědnost za ekonomiku svěřených zdrojů
zajištění provozu, bezpečnosti a koncepčního rozvoje služeb ICT, sledování a aplikace
moderních trendů
zajištění provozu elektronických zabezpečovacích systémů
řízení IT bezpečnosti
licenční management a kontrola dodržování ochrany autorských práv v oblasti SW
zajišťování školení pracovníků
zajišťování a organizace inovací, nákupu a instalace výpočetní, kancelářské, prezentační a
telekomunikační techniky či služeb, spolupráce s dodavateli
aktivní spolupráce s organizačními součástmi LFP UK a RUK UK

-

Kvalifikační požadavky:
- vzdělání VŠ, zaměřeni technické,
- praxe 5 let na manažerské pozici v ICT, zkušenost s řízením provozních nebo servisních
ICT služeb
- prokazatelná zkušenost s řízením většího pracovního týmu (více než 10 pracovníků)
- znalost procesního a projektového řízení aplikovaného pro IT,
- orientace v ekonomice a prokazatelné zkušenosti s plánováním IT rozpočtu
- velmi dobrá orientace v ICT technologiích
- dobrá orientace na ICT trhu
- velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti
- znalost anglického jazyka na komunikační úrovni

Znalosti v následujících oborech jsou vítány:
- znalosti TCP/IP sítí
- znalost problematiky Windows Serverů, SQL databází
- znalost OS linux a zkušenosti s jeho aplikací do prostředí organizace
- praktické zkušenosti s administrací uvedených systémů
- softwarový management a licencování

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň, IČ: 00216208

K přihlášce je nutné přiložit:
- doklady o VŠ vzdělání a délce praxe v oboru
- profesní životopis
Přihlášky do výběrového řízení se přijímají 30 dnů od zveřejnění v hromadném
sdělovacím prostředku a na úřední desce fakulty v osobním a mzdovém oddělení
děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3 , 306 05 Plzeň.
Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady
v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR vedoucí
CIT.
Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

V Plzni, dne 21.8.2014
Ing. Romana Jedličková
Referent Osobního a mzdového oddělení LFP

