
ÚKOLY KTERÉ OD TEBE OČEKÁVÁME 
•     Zajištění a údržba provozu regionálního IT prostředí ve 
spolupráci s týmem

•     Zřízení mezinárodní sdílené služby IT a  
souvisejících struktur 

•    Nábor pro další budování týmu v koordinaci s firemním  
IT a sdílených služeb

•    Další rozvoj IT prostředí společně v týmu na základě  
IT strategie

•    Řízení a implementace strategických IT projektů  
a jejich podpora

•    Průběžná koordinace s vedením a skupinovým IT ohledně 
požadavků a dalšího rozvoje IT prostředí

•    Důsledná kontrola rozpočtu a nákladů

ELK je nejúspěšnější společnost, působící v oblasti montovaných domů v Rakousku. ELK nestaví pouze domy,  
ale realizuje životní sny našich zákazníků. Za posledních 60 let jsme splnili životní sen více jak 50 000 zákazníkům.
Staň se součástí rodiny ELK a tvoř s námi úspěšný příběh.

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ IT (M/Ž)
PLNÝ ÚVAZEK391 11, PLANÁ NAD LUŽNICÍ IHNED

Zaujala Vás tato pozice? Pošlete svůj životopis na prace@elk.cz nebo na telefonu +420 732 877 594.  
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ČÍM NÁS MŮŽEŠ NADCHNOUT
•    Absolvované IT školení nebo srovnatelné  
odborné zkušenosti

•    Zkušenosti s vedením týmu, včetně schopnosti samostatně 
se rozhodovat

•    Znalost MS Windows, Linux (macOS výhodou)
•    Síťové znalosti a zkušenosti v oblasti počítačových sítí  
IPv4, IPv6 včetně zabezpečení (firewall, VPN atd. Sophos, 
Kerio výhodou)

•    Znalosti a zkušenosti s virtualizačními technologiemi na 
platformách VMware a Hyper-V

•    Znalost zabezpečení systému a ochrany dat  
(antivir, antispam, zálohování)

•    Znalost cloud computingu (Microsoft Office 365 a plus)  
a hostingových služeb

•    Zkušenosti s úspěšnou realizací projektů  
(certifikace výhodou, např. PMI)

•    Sebevzdělávání, schopnost neustále se zlepšovat  
a učit se nové věci

•    Vysoká kvalita práce, samostatnost, schopnost analyticky 
myslet a řešit problémy

NA CO SE MŮŽEŠ TĚŠIT
•   Flexibilní pracovní doba 
•   Příspěvek na stravování, penzijní/životní pojištění, 
vzdělávací kurzy a školení  
•   Práce v přátelském pracovním kolektivu
•   Dovolená 5 týdnů
•   Odpovídající platové podmínky


