PPL je nedílnou součástí tuzemské logistiky. Patříme do rodiny DHL a jsme lídrem na
českém trhu přepravců zásilek. Rozvíjíme se společně s trhem a hledáme nové cesty
jak doručovat zásilky efektivněji. Nejsme strnulý korporát, vítáme iniciativu, čerstvé
nápady a odvahu pustit se do něčeho nového.
PPL roste, pojďte růst s námi!

ICT KONZULTANT
Za co bude nový kolega / kolegyně u nás odpovědný (á)?






Zpracovává a řeší ICT požadavky klientů (zaměstnanců) a firmy.
Podílí se na implementaci nových technologií ve společnosti.
Podílí se na údržbě CCTV systémů.
Připravuje a spravuje IT techniku na centrále společnosti.
Komunikace s ostatními (nejen IT) týmy.

Co byste měl (a) znát, mít a umět?










Nadšení a zkušenosti v IT.
Minimálně základní znalost angličtiny, ideálně znalost technické angličtiny.
Výborná znalost práce na PC (MS Office je základem, vše ostatní výhodou).
Komunikační dovednosti na dobré úrovni – ať už po telefonu, přes email nebo
při osobním setkání.
Schopnost být kreativní a otevřený, nebát se přijít s vlastním řešením.
Dovednost pracovat efektivně s časem, dotahovat věci do konce.
Pečlivost, spolehlivost.
Řidičský průkaz sk B.
Trestní bezúhonnost.

Co oceníme?




Flexibilitu, schopnost rychle se učit novým věcem.
Pro-aktivní jednání.
Týmového ducha.

Co od nás můžete získat?





Odpovědnou a pestrou práci.
Zázemí stabilní společnosti s pevným postavením na trhu.
Možnost profesního rozvoje a osobního růstu podpořeného firemními
vzdělávacími programy.
Mladý a přátelský pracovní kolektiv, dynamické pracovní prostředí.

Další benefity:












Roční odměna.
Dovolená 5 týdnů.
Mobilní telefon.
Notebook.
Cafeteria.
Stravenky / příspěvek na stravování.
Vzdělávací kurzy / školení.
Levnější volání pro Vás a Vaši rodinu.
Slevové programy našich partnerů (MAKRO karta, apod.).
Zvýhodněná nabídka Multisport karty.
Firemní akce.

Doplňující Informace:
Nástup:
Místo pracoviště:
Typ smluvního vztahu:
Typ pracovního poměru:

Možný ihned / dohodou.
K Borovému 99, Říčany – Jažlovice, 251 01.
Pracovní smlouva.
Práce na plný úvazek.

Pokud vás tato pozice zaujala, dejte vědět na email níže!

Kontaktní osoba: Jan Vosátka - jvosatka@ppl.cz

