
ČEZ - Správce SAP                        

 

Co u nás budete dělat: 

 Zabezpečovat maximální možnou funkčnost, dostupnost, efektivnost a provozní 

bezpečnost svěřených systémů a komponent v souladu s platnými dohodami SLA, 

stanovenou disponibilitou aplikací a alokovanými zdroji 

 Řešit složité odborné úkoly v oblasti implementace, provozování, optimalizace výkonu a 

správy databází a dalších komponent včetně jejich provozní bezpečnosti 

 Provádět činnosti spojené s provozováním systémů včetně monitorování jejich stavu 

 Provádět instalace, povýšení a parametrizace nových verzí SW 

 Zodpovídat za vedení provozní dokumentace a její aktualizaci 

 Zodpovídat za koordinaci správy svěřených systémů a komponent 

 Spravovat aplikační infrastrukturu systémů SAP (Báze SAP) včetně jejich databází 

Co od Vás očekáváme: 

 Obecný zájem o IT – chuť učit se a převést teorii do praxe 

 Že jste čerstvý absolvent ČVUT 

 Analytické myšlení 

 Komunikační a prezentační schopnosti 

 Orientaci na výsledek a dodržení zadaných priorit 

 AJ na komunikativní úrovni 

Bude Vaší výhodou: 

 Znalosti funkce a správy aplikační infrastruktury pro velké systémy typu ERP, jejich 

databázových systémů  

 Znalosti operačních systémů Linux / AIX 

 Zkušenosti s programováním 

 ŘP skupiny B 

Nabízíme: 

 Pravidelné a dlouhodobé získávání odborných znalostí v rámci interního školení 

 Propracovaný systém mentorů ve všech odborných oblastech 



 Spravujeme unikátní systémy náročné na správu, takže odborný růst je zajištěn 

 Zaměstnání ve Skupině, která se pravidelně umísťuje na prvních příčkách anket o 

nejlepšího a ekonomicky stabilního zaměstnavatele. 

 Práci, v rámci které si budete dále rozvíjet své znalosti a zkušenosti. 

 Nabídku benefitů, jako např. týden dovolené navíc, stravování, příspěvky na rekreaci, 

penzijní připojištění nebo životní pojištění. 

 Vstřícnost při poskytování různých druhů pracovního volna. 

Místo výkonu práce: 

Lokality, odkud může být práce vykonávána: 

 Děčín – preferovaná lokalita 

 Hradec Králové – možná lokalita 

 Plzeň – možná lokalita 

Nástup: 

Na nástupu se rádi domluvíme.  

 

 

V případě zájmu mi pošlete Váš životopis na email 

michaela.spiklova@cez.cz . Už teď se na Vás těšíme! 
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