
Strojírenská společnost se sídlem v Kaplic

KONTAKT: 
extrunet sro | Linecká 376 |  382 41 Kaplice |  Czech Republic | Tel: +420 380 300 630 
office-cz@extrunet.com | www.extrunet.com/sro 

Bezeichnung: IT Support 1st – 3rd Level

Einsatzort: extrunet s.r.o. – Kaplice, CZ 

Eintrittsdatum:  ab sofort 

Anstellungsart:  Vollzeit 

Positionsebene: Angestellter / Angestellter mit Berufserfahrung 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Administration der Netzwerk- und Client-Infrastruktur
• Betreuung ERP System (Microsoft Dynamics)
• Betreuung CRM System
• Einrichtung von IT-Arbeitsplätzen, Inbetriebnahme von Hard- und Software im

Clientbereich, sowie Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes
• Fehleranalyse-und Behebung mittels Telefon, per Fernwartung sowie vor Ort
• Mitarbeit bei der Umsetzung von IT-Projekten
• Konfiguration und Installation von IT-Systemen (Hard- und Software)
• Betreuung PCs, Notebooks, Drucker, Smartphones, Peripherie
• Koordination der externen IT Dienstleister

Anforderungen: 

• Abgeschlossene IT-Ausbildung (Lehre, HTL) und eine mehrjährige Berufserfahrung
• Kenntnisse in den Bereichen Microsoft Server, Windows Betriebssysteme sowie

Netzwerk- und Systemadministration, SQL Datenbank in Verbindung mit unseren
digitalen Extrusionsanlagen

• Teamfähigkeit, eigenständiger und lösungsorientierter Arbeitsstil

Information: Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung entsprechend ist eine marktkonforme 
Überzahlung möglich. 
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Strojírenská společnost se sídlem v Kaplici

KONTAKT: 
extrunet sro | Linecká 376 | 382 41 Kaplice | Česká republika | Tel: +420 380 300 630 
office-cz@extrunet.com | www.extrunet.com/sro 

Označení: Podpora IT 1. - 3. úrovně 

místo působení: Extrunet s.r.o. - Kaplice, CZ 

Datum nástupu:  okamžitě 

Typ zaměstnání: plný úvazek  7,5hod./denně, jednosměnný provoz 

Úroveň pozice:  Zaměstnanec / Zaměstnanec s praxí 

Vaše povinnosti: 

• Správa sítě a klientské infrastruktury
• Podpora systému ERP (Microsoft Dynamics)
• Podpora systému CRM
• Nastavení pracovních stanic IT, uvedení hardwaru a softwaru do provozu v klientské

oblasti a zajištění správného provozu.
• Analýza a oprava chyb na pracovišti, popřípadě vzdálená údržba
• Spolupráce při realizaci IT projektů
• Konfigurace a instalace IT systémů (hardware a software)
• Podpora počítačů, notebooků, tiskáren, chytrých telefonů a periferních zařízení
• Koordinace externích poskytovatelů služeb IT

Požadavky: 

• Ukončené vzdělání v oblasti IT (vyučení, HTL) a několikaletá odborná praxe
• Znalost Microsoft Server, operačních systémů Windows a správy sítě a systému,

databáze SQL ve spojení s našimi digitálními vytlačovacími systémy
• Schopnost pracovat v týmu, samostatný a na řešení orientovaný styl práce

Informace: Mzdové ohodnocení k jednání dle dosažené praxe. 

Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování, příspěvek na 
dopravu a na penzijní připojištění, flexipass, čtvrtletní bonusy.  

Mobilní telefon, notebook, dotované jazykové kurzy a školení v oboru. 
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