Teplárny Brno, a.s.
přijmou zaměstnance na pracovní pozici
„Specialista digitální transformace“
Požadavky:
 Vzdělání VŠ ekonomického nebo technického směru
 Anglický jazyk – úroveň B1
 Přehled o aktuálních trendech v oblasti digitalizace
 Znalost metodiky projektového řízení (schopnost řídit projektové týmy)
 Znalost práce na PC, MS Office (Word, Excel, Outlook)
 Orientace v oblasti IT
 Výhodou je znalost alespoň jedné business domény v některém z komoditních odvětví:
elektřina, voda, plyn, teplo
 Výhodou je znalost procesního modelování
 Samostatnost, analytické myšlení, organizační a komunikační schopnosti
 Aktivní řidič - průkaz sk. B
 Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 Motivační dopis
 Praxe na obdobné pozici výhodou
Hlavní pracovní náplň a požadavky s ní spojené:
 Realizace IT řešení pro podnikové systémy, návrh komplexních řešení z několika platforem
pro pokrytí potřeb společnosti
 Samostatné vedení vlastních projektů v oblasti digitalizace a automatizace.
 Spolupráce s ostatními členy týmu na návrhu, implementaci a provozu daného SW řešení.
 Potřeba neustále se rozvíjet a sledovat novinky v oblasti digitalizace, přinášet zajímavá řešení.
 Tvorba zadávací dokumentace pro výběrová řízení
 Spolupráce s dodavateli na implementaci požadovaných funkcionalit
Nabízíme:
 Zajímavou práci v prosperující společnosti, stanete se součástí týmu, který hřeje Brno
 Odpovídající finanční ohodnocení
 Zaměstnanecké benefity – pracovní doba 37,5 hodin týdně, 5 týdnů dovolené, závodní
stravování, příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, osobní konto
zaměstnance (na rekreaci, sport, kulturu,…)
 Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Nástup do pracovního poměru ihned nebo dle dohody na trvalý pracovní poměr.
Přihlášku s příslušnými doklady (strukturovaný životopis, motivační dopis, kopii nejvýše dosaženého
vzdělání, originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku ne starší 3 měsíců - je vyžadováno
z důvodu spočívajícího v povaze práce) předejte nejpozději do 23. 07. 2021 do 12:00. Lhůta je
hmotněprávní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě skutečně doručena
společnosti Teplárny Brno, a.s. V pracovní dny doručte osobně na podatelnu sídla společnosti
Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno, a to do 12.00 hod. nebo zašlete na adresu Teplárny Brno, a.s.,
Okružní 25, Brno 638 00.
Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Teplárny Brno, a.s. označena textem „Neotevírat –
Specialista digitální transformace“

www.teplarny.cz

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazení pracovního místa. Později
podané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

www.teplarny.cz

