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Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,  

Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice 

 
operátor/operátorka informačních a komunikačních technologií - pracovník/pracovnice IKT 

podpory Odboru informačních technologií 
Městského úřadu Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

 
- místo výkonu práce: pracoviště Odboru informačních technologií MěÚ Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 
- pracovní poměr na dobu neurčitou 
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden 
- platové zařazení: 9. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  
- termín nástupu: dle dohody 

 
Charakteristika vykonávané práce: zajišťování základní funkčnosti a bezpečnosti informační a 
komunikační infrastruktury, řešení požadavků koncových uživatelů a výkon souvisejících prací. 
 
Předpoklady 

- vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 
- státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, znalost českého jazyka 
Požadavky: 

- praxe v oboru 
- orientace v oboru informačních technologií 
- znalost SW používaného v oblasti státní správy a veřejné správy měst a obcí výhodou 
- flexibilita, samostatnost, zodpovědnost, ochota k dalšímu vzdělávání 
- řidičské oprávnění skupiny B 

 
Zaměstnanecké výhody: stravenková karta Edenred Card, 3 dny zdravotního volna v průběhu 
kalendářního roku, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, karta MultiSport, 
dárkové poukazy při příležitosti životního výročí. 
 
Bližší informace podá: Ing. Ivo Janák, vedoucí Odboru informačních technologií MěÚ Brandýs nad 
Labem–Stará Boleslav, tel. 326 909 183.  
 
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 28.12.2022 
 
 
Mgr. Radek Dűnebier v.r. 
tajemník MěÚ  
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