Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
Oddělení informačních a komunikačních technologií
Mgr. David Zažímal, vedoucí oddělení ICT

Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
příjme do pracovního poměru

Správce Microsoft 365
s místem výkonu práce Vrchlického 59, Jihlava

•
•
•
•

Popis pozice:
Softwarová podpora přidělených aplikací a agend zaměřených na bezpečnost Microsoft 365
Instalace, konfigurace a správa přidělených systémů zaměřených na bezpečnost Microsoft 365
Obsluha systému SEM/SIEM v prostředí M365
Obsluha MS Endpoint Manageru a správa koncových zařízení
Pachmanagement koncových zařízení
Obsluha PIM/PAM systému
Aktivní bezpečnostní a provozní monitoring
Vyhodnocování a návrh řešení nalezených nebo nahlášených událostí a incidentů
Analýza příčin vzniku události nebo incidentu, návrh a realizace nápravných či preventivních
opatření
Sledování vydávaných varování a výstrah před možnými hrozbami v oblasti kybernetické
bezpečnosti, návrh a realizace preventivních opatření se zaměřením na M365
Aktivní sledování trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na M365
Návrh a realizace bezpečnostních procesů, politik, směrnic se zaměřením na M365
Úzká spolupráce s manažerem kybernetické bezpečnosti
Podpora koncových uživatelů
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•
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•
•
•

Požadujeme:
VŠ/SŠ
všeobecný přehled v oblasti síťové architektury a technologií
všeobecný přehled v oblasti kybernetické bezpečnosti
Znalost Microsoft 365 výhodou
Znalost MS Sentinel výhodou
Znalost CyberArk výhodou
Znalosti MS Office
Dobré komunikační dovednosti
Schopnost pracovat v týmu
Velmi dobrá znalost práce na PC
Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, systematičnost
Aktivní přístup v řešení svěřených úkolů
Ochota k intenzivnímu sebevzdělávání
Anglický jazyk na komunikativní úrovni

•
•
•
•
•
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Nabízíme:
perspektivní pozici
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
práci s nejnovějšími IT technologiemi
práci v oboru ve velkém rozsahu
pestrý benefitní program
nástup možný ihned

•

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
jméno a příjmení, titul zájemce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tel.: +420 567 157 855
gsm: +420 737 346 628

e-mail: zazimald@nemji.cz
web: www.nemji.cz

IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638

bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100
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datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
datum a podpis zájemce

K přihlášce je nutno přiložit:
motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem, ve kterém se uvedou údaje o
dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se oboru
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kopii výpisu z trestního rejstříku
Vaše přihlášky v elektronické podobě očekáváme na adrese schimmerj@nemji.cz
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