
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: PM 9004566 SPRÁVCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH 

TECHNOLOGIÍ (LIBEREC) 

 

č.j. 25877/2019-900000-405.8 

Platové 

zařazení: 
11. platová třída (21.900 Kč – 32.290 Kč podle praxe) 

(dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2) 

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

Generální ředitelství cel, České mládeže 1122, Liberec 

Pracovní náplň: 

 
 

 

✓ Zajišťování podpory aplikací a poradenské činnosti ve prospěch 

koncových uživatelů, 
✓ zajišťování instalace SW na pracovní stanice koncových 

uživatelů, 
✓ zajišťování instalace, správy a údržby uživatelských stanic, 

notebooků, tiskáren, telekomunikačních prostředků a ostatních 

periferií ve stanoveném rozsahu, 
✓ instalace tiskáren, monitorů, externích disků a dalších 

periferních zařízení, ovladačů, konfigurace ovladačů zařízení, 
✓ provádění školení uživatelů v oblasti používání provozovaných 

technologií a informačních systémů, 

✓ tvorba a správa intranetových stránek útvarů CS, tvorba 
jednoduchých pomocných aplikací v síti intranet, 

✓ poskytování datových výstupů z databázových a 
dokumentografických systémů na základě požadavků 
příslušných útvarů celní správy. 

Požadavky: ✓ Nutná dlouhodobá praxe, zejména: 

velmi dobrá schopnost správy systémů a podpory uživatelů 

desktopových produktů společnosti Microsoft, 

základní znalost síťové problematiky, protokolů TCP/IP. 

✓ Dále: 

aktivní řidič (řidičský průkaz skupiny B), 

aktivní přístup k práci, zájem se dále vzdělávat, 

komunikační schopnosti, 

samostatnost, pečlivost a zodpovědnost. 

Benefity: ✓ po zapracování přiznání osobního příplatku 
✓ výkonnostní / cílové odměny 
✓ pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní měsíc) 

✓ 5 týdnů dovolené 
✓ 5 dnů placeného volna 
✓ stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 36,-

Kč) 
✓ osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

✓ příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního účtu FKSP) 
✓ dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních zařízeních) 



 

✓ Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu využití 

hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), (více info k tomuto 

benefitu https://multisport.cz/ ) 

✓ interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené odborné 

semináře, školení, …) 

Předpokládaný 
nástup: 

1. 7. 2019 nebo podle dohody 

Termín pro 
podání žádosti: 

Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: e-žádost 

v termínu do 31. 5. 2019. 

 

 

https://multisport.cz/

