
Zdravíme z TLAPNETU🙋

Firma Tlapnet s.r.o. byla založena jako rodinná firma. Už více než 18 let jsme lokálním

poskytovatelem na poli internetu. V roce 2012 jsme se stali zakládajícím členem ISP

Alliance a.s., akciového sdružení největších poskytovatelů internetu v České republice.

Svým zákazníkům zajišťujeme spolehlivé připojení a TV do bezmála 80 000 domácností v

ČR a 5 000 na Slovensku.

📢 Koho hledáme:

Pro naši partnerskou firmu mbcomp IT s. r. o. hledám Supermana v oblasti IT. Chceme být

jedničkou na trhu pro naše zákazníky, a proto potřebujeme právě Tebe!

❓ Co tě s námi čeká?

Tvým úkolem a zodpovědností bude vést tým IT pracovníků.

● Řízení a koordinace výsledků práce svěřeného útvaru.

● Hodnocení výkonu svých podřízených, motivace a jejich další rozvoj.

● Plánování strategie rozvoje IT.

● Dohled nad rozpočtem daného úseku.

● Řešení nečekaných situací.

● Zajištění prevence a běžné údržby jednotlivých částí HW.

● Instalace základních systémových a programových vybavení.

● Implementace a poskytování podpory u nových IT systémů.

● Řešit budeš i VoIP/GSM a www.

💡 Jaké znalosti a dovednosti bys měl/a mít?

● Znalost HW a SW.

● Zkušenosti se sítí a správou IT, Active Directory, Microsoft server.

● Dobré písemné a ústní komunikační dovednosti.

● Zkušenost s řízením krátkých projektů, interních nebo externích zdrojů.

● Schopnost řízení smluv a jednání s koncovým zákazníkem.

● Schopnost pracovat v situacích vysokého tlaku a úspěšně zvládnout více priorit.

● Zkušenosti s ekonomickými systémy.

● Řidičský průkaz sk. B.



🐾 A na co se u nás můžeš těšit?

● Dlouhodobou perspektivu v dynamicky se rozvíjející firmě.

● Osobní a profesní rozvoj.

● Hlavní místo pracoviště dle skutečného bydliště: Světlá nad Sázavou, Čáslav,

Přelouč, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou.

● Propracovaný systém firemních benefitů (příspěvek na stravování, příspěvek na

zdravotní program, mobilní telefon, notebook, internet, TV, pojištění, nákupy HW

a SW).

● Odměny na základě firemních výsledků.

● Meziroční navyšování fixní odměny – v závislosti na hospodářském výsledku

společnosti.

● A to nejlepší na závěr, služební auto s možností využití i pro soukromé účely! 🚗

Zaujala Tě práce u nás? Pak budeme moc rádi, pokud nám pošleš svoje CV, motivační

dopis nebo cokoliv, z čeho Tě lépe poznáme 🙂📜

Budeme se moc těšit!

Lenka & Tlapnet tým


