Recyklace a využití odpadů Česká republika

HLEDÁME VŠ STUDENTA PRO POZICI:
IT TRAINEE - operátor

možnost získání odborných pracovních zkušeností při studiu s možností nastoupit na
hlavní pracovní poměr po ukončení studia
SUEZ Využití zdrojů je společností na trhu v ČR, působící v rozvíjejícím se odvětví oběhového hospodářství s důrazem
na trvale udržitelný rozvoj. Máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti s českým i slovenským trhem a zázemí silné
nadnárodní společnosti se sídlem ve Francii.
Společnost obsluhuje více než 10 000 zákazníků z průmyslové i municipální sféry. Poskytuje ekologické a bezpečné
služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost, a chrání
tak omezené zdroje přírodní.
IT tým spravuje 400 koncových uživatelů v 30ti provozech po celé ČR, provozuje vlastní datové centrum v kombinaci
s cloudovými služby, především O365. Firemní procesy jsou podporovány informačními systémy SAP, CRM – MS
Dynamics, WinyX, SharePoint a dalšími.

POPIS POZICE:
o
o
o
o
o
o
o

Operátor HelpDesk – first level support
Instalace koncových stanic
instalace SW (převážně z rodiny Microsoft)
Řešení provozních problémů uživatelů s ICT prostředky
Administrativní práce v rámci IT oddělení
Spolupráce při tvorbě manuálů, metodických postupů a dokumentace k ICT
Spolupráce na projektech v ICT

POŽADUJEME:
o
o
o
o

Student VŠ (informatika) – úvazek do 20 hodin týdně
Dobrou orientaci v HW a SW (především z rodiny Microsoft)
ŘP sk. B
Samostatnost, časová flexibilita, spolehlivost

NABÍZÍME:
o

o
o
o
o
o

Získání zkušeností v nadnárodní společnosti, získání odborné praxe v ICT (zálohování, MS O365, Active
directory, antivirová ochrana, monitoring, atd.) a možnost nahlédnutí do oblastí datových center, cloudových
služeb, virtualizace, ERP systémů a dalších ICT oblastí
Flexibilní pracovní dobu vhodnou pro studium VŠ
Osvojení si měkkých dovedností (efektivní komunikace, spolupráce v týmu, time management, atd.)
Možnost účastnit se ICT projektů včetně mezinárodních. Využití firemních prostředků a poznatků z praxe pro
seminární a závěrečné práce
Možnost plnohodnotného uplatnění v IT týmu po dokončení studia
Místo výkonu práce Brno s občasným cestováním po ČR

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete životopis na emailovou adresu: jaroslav.cerha@suez.com do 31. května 2018.
Odesláním Vaší žádosti o zprostředkování zaměstnání souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat dle zákona
č.101/2000 Sb.

Děkujeme za Váš zájem

SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, Tel.: +420 221 180 111, Fax: +420 221 180 112, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez-zdroje.cz
IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378

