Státní ústav radiační ochrany vypisuje výběrové řízení na pozici
vedoucího Oddělení informačních a komunikačních technologií
Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií se podílí na definování a řízení
implementace strategie řešení informačních technologií v souladu s potřebami organizace, zabezpečuje
hardwarovou a softwarovou připravenost organizace, řídí oddělení informačních technologií a
koordinuje veškeré jeho aktivity.

Náplň činnosti spočívá v
 V součinnosti na analýze a plánování rozvoje IT infrastruktury ústavu na základě potřeb celého
ústavu i jednotlivých oddělení. Koordinaci implementace tohoto rozvoje.
 Dohledu a koordinaci každodenní správy a provozu informačních systémů ústavu
 Vytváření technické dokumentace a zadávací dokumentace pro výběrová řízení v oblasti IT
 V součinnosti na plánování rozvoje informačních a komunikačních technologií, spolupráce na
tvorbě rozpočtu a kontrola jeho plnění.
 Zajištění funkčnosti interních informačních systémů organizace.
 Koordinaci příprav podkladů technických řešení systémů informačních technologií.
 Stanovení interních směrnic ICT pro jednotlivé univerzální celky organizace.
 V součinnosti řízení bezpečnosti a rizik v oblasti informatiky a v součinnosti na zajištění
bezpečnosti a ochrany dat.
 Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti ICT.
 V konzultacích, poradenství, vzdělávání zaměstnanců a expertní podpora v oblasti ICT řešení.
 Ve správě rozpočtu IT útvaru a jednáních s dodavateli informačních systémů, služeb a
technologií.
 Ve vedení, motivaci, hodnocení a kontrole výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného
celku organizace.
Požadujeme:


SŠ/VŠ vzdělání,



pracovní zkušenosti v oboru ICT,



všeobecný přehled v IT (operační systémy Windows a Linux, virtualizace, komunikace
LAN/WAN, bezpečnost v informačních technologiích),



znalost anglického jazyka,



iniciativu, odpovědnost, komunikativnost a proaktivní přístup, ochota se vzdělávat a sledovat
vývoj v odborné oblasti.

Nabízíme:


práci na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou,



mzda 60.000 Kč – 90.000 Kč/měsíc,



zázemí stabilní společnosti,



zajímavou samostatnou a různorodou práci,



zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna, příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění aj.



služební mobilní telefon, notebook,



možnost odborného vzdělávání,



pracoviště Bartoškova 1450, Praha,



nástup a výše pracovního úvazku dle dohody.

Přihlášku s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu
martina.hudeckova@suro.cz
SÚRO v. v. i. si vyhrazuje kontaktovat pouze vybrané kandidáty.
Uzávěrka přihlášek 7. 7. 2022

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své
osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy ohledně Vámi
vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění
smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje
budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou
pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou
bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás
informujeme, že máte právo na přístup k osobním údajům, na opravu či doplnění nepřesných nebo
nepravdivých osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů ve
zvláštních případech, na přenositelnost údajů, vznést námitku proti zpracování a obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

