
Městská knihovna Česká Třebová 
 

vypisuje výběrové řízení na tuto pozici: 
 

IT pracovník/ce 
 
Místo výkonu práce: Česká Třebová a přilehlé obce 
Předpokládaný nástup: únor 2012 
Platové zařazení: dle nařízení 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 
Požadavky: 

 středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání  

 praktická znalost kancelářských SW a ovládání PC 

 znalost HTML, problematiky webhostingu 

 praxe s CMS systémy alespoň 2 roky (Drupal, Wordpress, Joomla) 

 praktické zkušenosti s administrací www výhodou 

 znalost síťové problematiky 

 praktická zkušenost při práci na projektech 

 praktická zkušenost při přípravě podkladů pro tisk (DTP) 

 praktická znalost online nástrojů pro publikování, sdílení a komunikaci 

 pružnost, kreativita, samostatnost, odpovědnost, spolehlivost, výborné komunikativní 
schopnosti  

 anglický jazyk výhodou 

 chuť se vzdělávat 

 bezúhonnost 

 řidičské oprávnění skupiny B 
 
Rozsah pracovní činnosti: 

 správa a údržba sítě LAN, sítě WLAN včetně administrace čtenářských účtů 

 správa wifi hotspotu 

 údržba hw a sw PC (55ks PC) 
 správa licencí sw a Os 

 správa systému Clavius a jeho rozhraní Carmen 

 správa systému elektronické docházky 

 správa a údržba počítačů a serverů (aktualizace, řešení provozních problémů) 

 metodické vedení a vzdělávání uživatelů oblasti aplikací a postupů 

 technické a lektorské zajištění vzdělávacích akcí knihovny v oboru IT 

 vývoj, zajištění a realizace aplikací 

 technické zajištění akcí knihovny (konektivita, projektor atp.) 

 technická podpora uživatelům 

 administrace, koncepce a rozvoj social media kanálů knihovny 

 nákup sw a hw, řešení reklamací včetně kompletní komunikace s dodavateli 

 střih, postprodukce a prezentace videí z akcí knihovny 

 Public Relation knihovny 

 propagace služeb a akcí knihovny 

 koncepce, správa, rozvoj a technické zajištění portálu věnovanému osobnostem  
v regionu (obsah, lidské zdroje, dodavatelé) 

 rozvoz knih na pobočky a regionální knihovny 

 příprava a technické zajištění projektů knihovny (hardware, sotfware, procesy, logistika) 

Přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte poštou k rukám ředitelky knihovny na 
adresu Městská knihovna Česká Třebová. Smetanova 173, 560 02 Česká Třebová, obálku 
označit „Výběrové řízení IT“  

Lhůta pro podání přihlášky: do 25.12.2011 

 


