NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace
VRCHLICKÉHO 59, 586 33 JIHLAVA

Oddělení ICT
Mgr. David Zažímal
tel.: 567 157 855
gsm: 737 346 628
fax: 567 301 212
e-mail: zazimald@nemji.cz

Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace,
Oddělení informačních a komunikačních technologií
přijme pracovníka na pozici

Analytik
s místem výkonu práce Vrchlického 59, Jihlava.






požadujeme:
VŠ/SŠ - nerozhoduje
velmi dobrá znalost jazyka SQL
velmi dobrá znalost MS Office – zejména Excel (práce s databází, grafy,
kontingenčními tabulkami atd.)
znalost PHP výhodou
zodpovědný přístup k práci
schopnost samostatné analýzy problému
ochota k intenzivnímu sebevzdělávání





charakteristika činnosti:
údržba a rozvoj implementovaného manažerského informačního systému
tvorba analýz dle požadavků
těsná spolupráce s ekonomickým oddělením






nabízíme:
perspektivní pozici
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
samostatná analýza a design částí aplikací
práci v oboru ve velkém rozsahu








zájemce předloží písemnou přihlášku, která obsahuje tyto náležitosti:
jméno a příjmení, titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce
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k přihlášce je nutno přiložit:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se oboru zájmu (analytik)
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme do 31.8.2009 na adrese:
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Mgr. David Zažímal, Oddělení ICT, Vrchlického 59,
586 33 Jihlava.

V Jihlavě dne 30.7.2009

Mgr. David Zažímal
vedoucí ICT
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