
Kvestorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 
pracovní pozice:  

 

správce počítačové sítě 

 

Předpoklady: 

• VŠ nebo SŠ vzdělání 
• znalost produktů Microsoft (včetně serverů) na administrátorské úrovni 
• znalost Active Directory 
• znalost VMware vSphere výhodou 
• základní znalosti v oblasti správy a bezpečnosti sítí 
• znalost síťových technologií (TCP/IP) modelu ISO/OSI  
• zkušenosti s instalacemi HW, SW 
• znalost problematiky mail serverů a internetové konektivity  
• velmi dobrou znalost práce s aplikacemi sady MS Office 
• znalost MS SQL výhodou 
• znalost Linuxu výhodou  
• znalost Cisco IOS výhodou 
 

Obecné: 
• spolehlivost a pečlivost 
• základní znalost AJ podmínkou 
• ochota a schopnost dalšího sebevzdělávání 
• aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost 
• schopnost týmové práce 
• komunikační schopnosti  

 
Nabízíme: 

• práci na plný úvazek 
• práci na zajímavých úkolech i projektech 
• možnosti dalšího vzdělávání a profesního růstu 

 
Náplň práce: 

• Správa, údržba a instalace HW a SW vybavení používaného na administrativních pracovištích 
JAMU. 

• Zajišťování provozu centrálních datových serverů JAMU (VMware vSphere , Windows). 
• Zajišťování odborné pomoci při správě informačních systémů, o které se stará externí 

dodavatel. 
• Správa, rozvoj a zabezpečení síťové a komunikační infrastruktury ve všech lokalitách JAMU. 
• Správa kamerového a přístupového systému školy. 
• Zajišťování odborné spolupráce s partnery JAMU v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. 
• Odborná pomoc součástem JAMU při psaní grantů a projektů a také při vypisování 

výběrových řízení. 
• Zajištění dodržování aktuálních pravidel a směrnic o provozu v počítačové síti JAMU a jejich 

aktualizace. 



• Do všech systémů systémů/aplikací bude provedeno adekvátní zaškolení. 

Zaměstnanecké bonusy: 
• příspěvek na stravování formou stravenek 
• služební telefon 
• 30 dní dovolené 
• příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění 

 

Platové podmínky: 
• Platové zařazení podle vzdělání a praxe. 
• Práce je vhodná i pro absolventy. 

 
Nástup:  

• Možný ihned po ukončení výběrového řízení.  
 
Přihláška musí obsahovat: 

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
• motivační dopis 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích 

státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie). 
 
Případné dotazy zodpoví ing. Búřil, ved. oddělení výpočetních a inf. služeb na tel.č. 542591122, 
email: buril@jamu.cz 
 
Lhůta pro podání přihlášky:  1.6.2015 
 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
personální oddělení 

Beethovenova 2 
602 00 Brno 

nebo na email: nemcova@jamu.cz 

mailto:buril@jamu.cz

