
 

Máte VŠ vzdělání v technickém oboru a chcete získat práci v renomované české                   
IT společnosti? Rádi byste se třeba se po čase posunuli dále? Máme pro Vás pracovní 

nabídku!  

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici „SYSTÉMOVÝ ANALYTIK – do týmu Telco“ 

Algotech, a.s. je stabilní, česká IT společnost (přes 20 let na trhu, v současnosti cca 100 zaměstnanců), která 
je dnes partnerem a preferovaným dodavatelem IT řešení v řadě významných firem nejen v ČR, ale i ve světě.  

Do našeho přátelského týmu v Praze – Karlíně hledáme nového kolegu nebo kolegyni.   

Jaké předpoklady je nutné na této pracovní pozici mít? 

• Základní znalost komunikačních technologií (PBX, protokoly atd.) 

• Představa o činnosti analytika a životní cyklus SW produktů 

• Všeobecný technologický přehled 

• Aj – schopnost číst odborné texty  

• Znalost relačních databází a základů SQL výhodou, nikoli podmínkou 

Za co budete na této pracovní pozici hlavně zodpovědní? 

• Zpracování systémové analýzy dodávaných řešení 

• Spolupráce na Solution konceptu (vytváření řešení) 

• Vhodná je jakákoliv zkušenost s komplexnější infrastrukturou (více systémů, vazby mezi nimi, integrace atd.) 

• Součástí práce je i komunikace se zákazníkem, vytváření nových technických řešení a údržba řešení stávajících 

– tzn. komunikativnost, aktivní přístup  

A co Vám rádi nabídneme my? 

Zajímavou práci ve stabilní a prosperující společnosti s fajn kolegy. Pro nováčky je připraven adaptační plán 
a po zkušební době i karierní mapa, abyste věděli, kde jste a kam se můžete posouvat v rámci firmy. Přátelské 
pracovní prostředí a možnost se učit od špičkových odborníků v oboru. 25 dnů/200h dovolené. Příjemné 
firemní benefity. Pracoviště v Praze – Karlíně. Začátek pracovního poměru dle dohody – na hlavní pracovní 
poměr. V případě Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici nám, prosím, zašlete svůj strukturovaný 
profesní životopis. Těšíme se na Vás!  

KONTAKT: Jitka Kalenská, HR Manager, Algotech a.s.; tel.: + 420 775 862 718 

email: jkalenska@algotech.cz 

www.algotech.cz/kariéra 

http://www.algotech.cz/

