
 

 

Metodický pracovník 
(Specialista rozvoje ATM systémů) 

 
Máte zkušenosti se správou a plánováním technických systémů? Nabízíme Vám příležitost využít dosavadní praxi 
v rámci rozvoje Air traffic management systémů (ATM systémů) používaných v ČR, unikátně provázaných 
s evropskými systémy v Eurocontrol. Staňte se současností i budoucností perspektivní a jedinečné oblasti řízení 
letového provozu České republiky.  
 
Co bude Vaší pracovní náplní? 

 Metodická správa a koncepční plánování systémů, pro kterou byste měl být vybaven analytickým 
a koncepčním myšlením. 

 Práce je vyvážená z hlediska samostatnosti a práce v týmu, proto hledáme komunikativního kolegu, který 
dokáže skvěle koordinovat svou samostatnou práci s ostatními specialisty rozvoje systémů. Zároveň bude 
pracovat „po boku“ zkušeného kolegy, který mu nabídne mentorskou podporou.  

 Svůj přehled a vlastní aktivitu uplatníte při mapování trhu (RFI – Request For Information) a poptávání nabídek 
na základě zadávání veřejných zakázek (v úzké spolupráci s právním oddělením a oddělením veřejných 
zakázek). 

 Důslednost a samostatnost je nezbytná pro úspěšné dokončení realizace pracovních úkolů jako je finální 
přebírání zakázek (akceptační a integrační testy) a srozumitelné a věcné vyjadřování budete potřebovat při 
tvorbě směrnic, technické dokumentace pro provoz systému a provozní zavádění systémů (v úzké spolupráci 
s provozní divizí). 

 
Dle slov šéfa: „Hledám spolehlivého člena týmu, který umí dotahovat úkoly, dorozumět se nejen se svými kolegy, 
ale i s úřady jako je například Úřad pro civilní letectví a externími dodavateli. Zkrátka takový systematik, stratég a 
dotahovač, který ocení stabilní práci s moderním zázemím pod jednou střechou, neformální atmosféru v týmu a 
možností zapojit se do mezinárodních skupin specialistů a občas vycestovat za naše hranice.“ 
 
Co budete potřebovat? 
 

 VŠ vzdělání technického směru. 

 Praxi v oboru alespoň 3 roky, může být získaná i v průběhu studií. 

 Velmi dobrá orientace v sítích, síťových protokolech TCP/IP a oblasti bezpečnosti. 

 Základní znalost OS Linux (znalost na správcovské úrovni výhodou). 

 Pokročilá znalost AJ písmem i slovem (CEFR B2). 
 

Výraznou hodnotou je pro nás: 

 Znalost identitních a autentizačních systémů a protokolů: 

 VPN brány (znalost VPN Pulse Secure výhodou) 

 identitní a autentizační systémy – nutná znalost alespoň tří řešení z následujícího seznamu 
(další navíc výhodou): 

o Cisco ISE,  
o Pulse Secure NAC,  
o RSA Authentication Manager,  
o RedHat IPA,  
o MS ActiveDirectory 

 protokoly TACACS+ a 802.1X 

 řízení správcovského přístupu PAM (Privileged Access Management) 
 

 Znalost síťových bezpečnostních systémů: 

 enterprise firewally (znalost FW Check Point a/nebo Palo Alto, výhodou) 

 anti-spam a anti-malware poštovní brány (znalost Cisco Email Security / Ironport výhodou) 

 síťové sondy pro IDS (Intrusion Detection System) 

 nástroje pro kontrola integrity a detekce malware na koncových stanicích (znalost Palo Alto 
Traps a Cisco AMP výhodou) 

 

Máte-li chuť a energii se k našemu týmu připojit, zašlete nám prosím svůj životopis a motivační dopis v češtině do 
28. 2. 2019 na adrese: http://kariera.rlp.cz/nabidka-prace/mp-atm/, kontakt: Ing. Barbora Janíková, MBA;  tel.: 

220 372 229 
 

Pracoviště:     Jeneč, okr. Praha – západ                  Nástup:   dohodou 

http://kariera.rlp.cz/nabidka-prace/mp-atm/

