IT Specialista
Do našeho rozšiřujícího týmu hledáme
kolegu/kolegyni, který/á bude zodpovědný/á za
oblast IT naší společnosti
VAŠE ÚKOLY
• Řízení, sledování a udržování všech nainstalovaných
systémů místní i globální infrastruktury
• Instalování, konfigurace, testování a udržování operačních
systémů, aplikace, software, hardware a nástroje pro
správu systému
• Podpora IT na 2. a 3. úrovni
• Proaktivní hodnocení výkonu systému a navrhování
zlepšení
• Udržování bezpečnosti, zálohování a redundanci,
zachovávání důvěrnosti
• Zajištění, aby byly uplatňovány správné postupy,
dodržovány zásady, zákony a předpisy
• Školení uživatelů o nových technologiích, systémech a
aplikacích
• Komunikovat a jednat proaktivně mezi jednotlivými
odděleními
VÁŠ PROFIL
• VŠ vzdělání v oboru IT
• AJ na úrovní B2 nutností
• Zkušenost s instalací, konfigurací, řešením IT systémů,
hardwaru a aplikací
• Vynikající znalosti v oblasti IT a výpočetní techniky
• Silné interpersonální a organizační schopnosti,
bezúhonnost
• Analytické myšlení, dovednost řešit problémy
CO NABÍZÍME
• Práci v klidném a přátelském prostředí
• Dobrý pocit z toho, že Vaše práce má smysl
• Stravenky, Flexi pasy, firemní akce
• Motivující nástupní mzda
• Motivační program: mimořádné odměny, jazykové
vzdělávání
• Zázemí mezinárodní švýcarské firmy s dlouholetou tradicí
Tyto rozmanité a zajímavé úkoly bychom rádi svěřili samostatné
a zodpovědné osobě, která umí pracovat v týmu.
Máte zájem?
Zašlete nám, prosím, Vaši písemnou žádost o místo.
Těšíme se na seznámení.

O NÁS
Již více než 125 let ručí
skupina BAUMANN za
švýcarskou přesnost a kvalitu.
V současné době představuje
společnost BAUMANN globální
mladou, dynamickou a
inovativní firmou s
dlouhodobou strategií a vizí.
Firma BAUMANN úspěšně
působí na třech kontinentech,
v jedenácti pobočkách. 1 500
zaměstnanců vyvíjí, vyrábí a
prodává technické pružiny,
lisované a ohýbané
komponenty pro vybrané
branže, jako je automobilový
a elektrotechnický průmysl a
také lékařská technika.
Další informace najdete na
adrese:
www.baumann-group.com
KONTAKT
BAUMANN SPRINGS s.r.o.
Bc. Zuzana Kotalová
Local Head of HR
Na Novém Poli 384/6
733 01 Karviná - Staré Město
Czech Republic
Tel.: +420 595 390 037
E-mail: prace@baumanngroup.com

