
 

  

  

Pro koho je pozice určena? 

 pro absolventy IT oborů středních škol 

 pro absolventy, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou nebo nechtějí 

pokračovat ve studiu na vysoké škole, ale chtějí se dál rozvíjet v IT 

 pro lidi, které baví práce s výpočetní technikou a chtěli by IT věnovat svoji 

budoucnost 

 pro lidi, které baví učit se nové věci a pracovat s novými technologiemi 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

 pozornost a pečlivost 

 angličtinu na úrovni, že se domluvíte v běžné konverzaci 

 základní přehled o IT (vše další vás naučíme) 

Co vám můžeme nabídnout? 

 příležitost pro další vzdělávání a profesní růst 

 přístup k technologiím, ke kterým se běžný smrtelník nedostane 

 rozšíření znalostí v oblasti IT bezpečnosti, které využijete i mimo práci 

 spolupráci s kolegy od Argentiny až po Austrálii 

 podporu při zapracování 

 široký program zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené, příspěvek 

na dojíždění i stravování, roční odměny, příspěvek na sport, kulturu, aj.) 

 

Více informací o pracovní náplni naleznete na: www.austin.cz/kariera  

Životopis neočekáváme, ten začnete budovat u nás, ale budeme rádi za krátké 

představení uchazeče. Přihlášky nám posílejte na e-mail: personal.info@austin.cz 

nejpozději do  30. 5. 2022. Pro bližší informace kontaktujte personální úsek na telefonu 

604 277 539 nebo navštivte náš web www.austin.cz. 

 

JUNIOR IT ADMINISTRÁTOR 
 

Personální úsek 

spol. Austin Detonator 

 

Světový výrobce rozbušek a významný zaměstnavatel  

v regionu Austin Detonator vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Období platnosti: od 12. 4. 2022 do 31. 5. 2022 

http://www.austin.cz/kariera/
mailto:personal.info@austin.cz


 

  

 

Čím začnete? 

1) Seznámení s administrativou a fungováním IT oddělení 

Budete připravovat objednávky IT techniky, licencí, zpracovávat faktury. Dozvíte se, jak funguje 
ekonomický chod oddělení, co jsou investice, co jsou náklady a jak to ovlivňuje nákupy. 
Zabrouzdáte i do evidence majetku, obnovy, odprodejů zařízení zaměstnancům. 
 
2) Správa licencí  

Naučíte se základy licencování, jaký je rozdíl mezi SW a licencí. Jak se licence evidují, kontrolují, 
spravují. Začnete komunikovat se sesterskými společnostmi, kterým naše firma spravuje licence. 
 
3) Bezpečnost IT  

Projdete si doporučené postupy a pravidla pro administrátory. Naučíte se, jak minimalizovat rizika 
pro uživatele. Budete navrhovat změny postupů nebo použití technologií, které zvýší bezpečnost 
IT. Dokážete uživatelům vysvětlit a poradit, jak se chovat v krizových situacích a jak rozpoznat 
podvod. 

 

Co vás čeká dál? 

Seznámíte se s dalšími oblastmi IT v naší společnosti: 

 Podpora uživatelů – počítače, notebooky, tiskárny, mobily 

 Správa serverové infrastruktury – servery, storage, replikace, zálohování 

 Správa síťové infrastruktury – LAN, WAN, WIFI, Firewally, bezpečnost 

 Cloudové služby – Office 365 

 Prezentační a komunikační technika – vybavení zasedacích místností, vybavení pro 

konferenční hovory 

 Bezpečnost IT – spolupráce na projektech s dalšími společnostmi 

Předpokládáme, že seznámit se s výše uvedenými oblastmi stihnete během prvního roku. Další 

rozvoj a směřování na pozici IT administrátora bude záležet na tom, co vám nejvíce půjde a které 

z uvedených oblastí vás zajímají nejvíce. V tom pak zahájíme detailnější vzdělávání. Pokud 

budete mít zájem, nevylučujeme, že začneme se zaškolováním dříve. 

 

Co můžete očekávat vy od nás? 

Nabízíme zajímavou práci ve stabilní firmě a bezkonkurenční benefity. Snažíme se, aby naše 

práce měla vždy smysl. U nás máte možnost se vzdělávat, profesně růst a řešit věci, se kterými 

byste se jinde nesetkali.  

Aktuálně je nás v týmu 11. Staráme se o IT i v sesterských společnostech v ČR, SR, PL, HU, NO, 

SE, IT, DE, AT.  

Jsme uprostřed zeleně. Do firmy se ale dostanete autem (prakticky tu nemáme dopravní zácpy), 

autobusem (na hromadnou dopravu přispívá firma) nebo na kole (sprchu máme na patře).  

Práce u nás má mnohem víc výhod, rádi vám o všech řekneme na osobní schůzce.  

 

Období platnosti: od 12. 4. 2022 do 31. 5. 2022 

 


