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 Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení  

na obsazení volného pracovního místa 
 

Informatik města Jeseník  
 
 

Popis pracovního místa: 

zajišťování správy (administrování) systému informačních a komunikačních technologií, 
správa kvalifikovaných elektronických podpisů (certifikátů), metodické usměrňování 
uživatelů, definování problémů a jejich řešení 
 
Předpoklady pro podání přihlášky: 

 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 věk min. 18 let 
 svéprávnost 
 občanská a morální bezúhonnost 
 ovládání jednacího jazyka  
 

Požadavky: 

 ukončené vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu se zaměřením na informační technologie nebo informatiku NEBO  
ukončené vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v jiném 
oboru za podmínky praxe v oblasti výpočetní techniky nejméně 3 roky NEBO 
ukončené střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou za podmínky praxe v oblasti 
výpočetní techniky nejméně 5 let 

 zkušenosti se správou počítačové sítě a podporou uživatelů   
 znalost operačních systémů MS Windows/Windows Server 
 správa databází MS SQL,  MySQL, Firebird  
 znalost tvorby a údržby internetových stránek  
 samostatnost, spolehlivost, komunikativnost  
 zdravotní způsobilost  
 časová flexibilita, chuť učit se nové věci  

Výhoda: 

 znalost informačních systémů používaných ve veřejné správě (např. ZÁKLADNÍ 
REGISTRY, VITA SW, CITYWARE, ...)  

 znalost VMWARE, Active Directory, WSUS 
 znalost OS Linux  
 praxe ve veřejné správě v požadovaném oboru  
 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

Požadované doklady: 

 přihláška do výběrového řízení 
 strukturovaný profesní životopis 
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
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Povinné náležitosti přihlášky (vzor přihlášky na www.jesenik.org v sekci Volná 
pracovní místa): 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 
 datum a místo narození uchazeče 
 státní příslušnost uchazeče 
 místo trvalého pobytu uchazeče 
 doručovací adresa 
 kontaktní údaje (telefon, e-mail) 
 datum a podpis uchazeče 

 
Informace o pracovním místě: 

 9. nebo 10. platová třída – dle dosaženého vzdělání (platový stupeň podle délky 
započitatelné praxe v souladu s přílohou č. 1 nařízení vlády č. 341/2017  Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení 
vlády č. 300/2019 Sb.) 

 místo výkonu práce: město Jeseník, Městský úřad Jeseník 
 plný pracovní úvazek 
 pracovní poměr na dobu neurčitou 
 předpokládaný termín nástupu: 01.04.2020 (dohoda možná) 

 

Nabízíme: 

 možnost dalšího vzdělávání  
 čerpání sociálního fondu zaměstnavatele (příspěvek na dovolenou, sportovní a 

kulturní aktivity, na penzijní připojištění, stravenky, atd.) 
 dary při pracovních a životních výročích  

 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna 
 pružnou pracovní dobu 
 mobilní telefon 
 notebook 

 
Kontaktní osoba:  

 Ing. Petr Kubíček, vedoucí Oddělení strategického rozvoje, tel. 584 498 153, e-mail: 
petr.kubicek@mujes.cz 

 Vítězslava Churá, personalistka MěÚ Jeseník, tel.: 584 498 104, e-mail: 
vitezslava.chura@mujes.cz 

 
Doplňující informace: 

Předpokládaný termín konání výběrového řízení: v termínu od 24. – 28.02.2020. 
Vybráni uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni buďto telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu. 
 
Doručení přihlášky: 

písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Městský úřad 
Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu 
Městského úřadu Jeseník, K. Čapka 10/1147, nejpozději do uzávěrky přihlášek dne 
21.02.2020 do 10:00 hodin.  

Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na 
informatika města Jeseník“  

http://www.jesenik.org/
mailto:petr.kubicek@mujes.cz
mailto:vitezslava.chura@mujes.cz


3 

 

 
 
 
 
 
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
 
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho 
ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeňka Exelová, v. r. 
pověřená plněním úkolů tajemníka 
 


