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Název pracovního místa:  technický pracovník IV – technik IT 
 
Počet nabízených míst: 1 
     
Místo výkonu práce:  DIAMO státní podnik 

 odštěpný závod GEAM  
 č. p. 86,      
 592 51  Dolní Rožínka 
  

Stupeň mzdového tarifu: 8. 
 
Požadované vzdělání:  středoškolské s maturitou 
 
 Další požadavky: 

• odborná praxe v oblasti IT výhodou,  

• uživatelská znalost PC (MS OFFICE, aj.), 

• znalosti principů a správy počítačových sítí, 

• znalost operačních systémů (Windows, Linux) – alespoň částečná, 

• řidičské oprávnění skupiny B, 

• zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost. 

 
Pracovní náplň: 

• zajišťuje instalaci vlastního i zakoupeného HW a SW na lokální osobní počítače 

a počítače zapojené do počítačových sítí, 

• provádí zaškolení uživatelů lokálních osobních počítačů i počítačů zapojených 

v počítačových sítích, 

• zajišťuje běžné provozní podmínky pro technické prostředky řízení dle potřeb 

jednotlivých útvarů a uživatelů (výměna pásek, inkoustových náplní a tonerů pro 

periferní zařízení vč. vedení evidence spotřeby, odstraňování problémů a poruch 

vzniklých v souvislosti s provozem technických prostředků výpočetní techniky), 

• řeší technickou problematiku spojenou s uváděním technických prostředků řízení do 

provozu a technických prostředků, které jsou již provozovány, a to jak prostředků 

lokálních, v síti a technologiích, provádí servis a údržbu výpočetní techniky, 

• vytváří a zpracovává firemní dokumenty, tabulky a databáze, spolupracuje s ostatními 

odbornými útvary při tvorbě dokumentů, tabulek a databází, udržuje jejich aktuální stav, 

• provádí organizační a administrativní práce související s oddělením. 

 
Nabízíme: 

• zázemí stabilní české společnosti, 

• zajímavé zaměstnání v oboru, 

• pevnou/pružnou pracovní dobu, 

• home office, 

• dostatečný adaptační proces, 
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• nadstandardní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP): 
- dovolená v délce 6 týdnů 
- měsíční prémie 
- mimořádná roční odměna 
- příspěvek na závodní stravování 
- odměny při pracovních a životních výročích 
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. 

 
Nástup: ihned nebo dle dohody    
 
Termín pro podání nabídky:  do 28. února 2023  
                      
Kontakt pro zájemce: DIAMO, státní podnik 
 odštěpný závod GEAM 
 č. p. 86 
 592 51 Dolní Rožínka 
 Ing. Michal Vytlačil 

specialista – ved. oddělení personalistiky 
a mezd 

                                                    📞+420 566 593 729 

 📱+420 603 925 088     

 📧 opmgeam@diamo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka neslibuje uzavřít ani neuzavírá 
žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, odštěpného závodu GEAM Dolní 
Rožínka, pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině. 
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