
 
Hledáte firmu, kde si váží Vašich schopností, dobrých nápadů a týmové práce? 

Vítejte v mezinárodní dopravní a logistické společnosti EWALS CARGO CARE spol. s r.o. 
Nabízíme Vám startovací pozici v oboru IT: 

IT ADMINISTRÁTOR 
  

 
Co bude hlavní náplní Vaší práce? 
Po odborném zaškolení budete, mimo jiné:  

• poskytovat podporu úseku IT (např. sbírat požadavky od interních i externích zákazníků, 
podrobovat je analýze a navrhovat optimální řešení) 

• poskytovat IT podporu úsekům v rámci firmy (např. správa intranetu, webových 
stránek, e-shopu nebo online firemního časopisu) 

• zajišťovat základní IT podporu uživatelům zejména na pobočkách v Liberci a v Bezděčíně 
u Mladé Boleslavi 

• podílet se na správě firemních sociálních sítí 
 
Jak si Vás představujeme? 

• Máte základy PHP, CSS, HTML 
• Ovládáte MS Office365 (pokročilá znalost Outlooku a Excelu) 
• Poradíte si s openSource CMS ( Joomla!, Prestashop, WordPress aj. ) 
• Nejsou Vám cizí Google nástroje (Google Analytics, Google Ads, Forms atd.) 
• Máte základní znalost síťové infrastruktury  
• Znáte prostředí Facebook Business Manager, LinkedIn - Basic, Premium účet 
• Umíte MS SQL? To může být Vaše výhoda. 
• Nebojíte se samostatně pracovat a rozvíjet své znalosti, zároveň jste týmovým hráčem 
• Mezi Vaše přednosti patří zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost a flexibilita 
• Nebojíte se komunikovat 
• Slušně se domluvíte anglicky a máte řidičák skupiny B (aktivní řidič) 
• Patříte mezi IT nadšence a máte maturitu ze střední školy ���� 

 
Co Vám nabízíme? 

• Zajímavou a kreativní práci ve světě IT 
• E-learningové IT kurzy, HW a SW vybavení 
• Možnost pracovat částečně z domova – Home Office 
• Týden dovolené navíc – celkem 25 dní 
• Stravenky v hodnotě 130,- Kč/den  
• Příspěvky na sport, kulturu nebo cestování 
• Příspěvky na smlouvu penzijního připojištění nebo životního pojištění 
• Firemní společenské akce, např. Vánoční večírek, Family day aj. 
• Kolegy – profesionály v oboru, kteří rádi pomohou a poradí 
• A v neposlední řadě zázemí stabilní a silné mezinárodní rodinné společnosti s více než 

100letou tradicí, která si zakládá na přátelské a vstřícné firemní kultuře! 
 

Těšíme se na Vás v moderní kanceláři v Liberci, České Mládeže 713/122 
 

Zaujala Vás naše pracovní nabídka? Ozvěte se nám!  
 
EWALS CARGO CARE spol. s r.o. 
Jana Švábová - Sr. HR Specialistka 
email: jana.svabova@cz.ewals.com, tel.: 487 883 379, 736 758 147 
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