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b REGISTRŮ SZRAX002405Q
prvotní identifikátor

Správa základních registrů
Na Vápence 14
130 00 Praha 3

Č. j. SZR- 187-18/Ř-2018

PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.

Na Kozačce 7/1289
120 00 Praha 2
IČO: 28254104

Praha 9. května 2018 Počet listů: 1 Přílohy: 1

Objednávka služeb

Vážený

na základě předchozího jednání u Vás tímto objednáváme službu inzerce na
portálu www.predvyber.cz a to na dobu 1 měsíce. Celková cena je, dle Vámi
zaslané kalkulace, 29 990,- KČ bez DPH, tj. 36 287,90 Kč vC. DPH a obsahuje
následujícŕ

1. vyhledávání pozice na nejznámějších pracovních serverech -
jobs.cz, prace.cz, profesia.cz, monster.cz, jobd nes.cz,
superkariera.cz, dobraprace.cz, annonce.cz

2. výběr kandidátů z reakcí na inzerci
3. vyhledáváni potenciálnIch kandidátů v databázích životopisů
4. telefonické pohovory s adekvátními kandidáty
5. týdenní report nejvhodnějších kandidátů (zasláni prověřených,

oslovených kandidátů - životopisy včetně kontaktních údajů)

Veškeré informace ohledně hledané pozice naleznete v příloze tohoto dopisu.

Fakturační údaje:

Objednavatel:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Správa základních registrů
720 54 506
CZ72054506
Česká národní banka
5600881/0710

S pozdravem

Přílohy
Požadavky ŠD

Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3,

SZRAX0024O5Q



Příloha č. 1

Operátor Service Desk Správy základních registrů

Požadavky:

- bezúhonnost,

- plnoletost,

- zdravotní způsobilost,

- úplné středoškolské vzdělání.

Pracovní náplň - popis:

a) zajišt'uje chod a správnou funkci počítačových aplikací na oddělení service desk
Správy základních registrů,

b) vede záznamy o událostech souvisejících s provozováním informačního systému
základních registrů,

c) poskytuje základni uživatelskou podporu orgánům veřejné moci připojené k vnějšímu
rozhraní informačního systému základních registrů,

d) spolupracuje na vytváření a aktualizaci znalostní databáze service deskového

systému,

e) podle pokynů nadřízených plní i další úkoly, které nejsou v tomto popisu pracovních
činností uvedeny, ale odpovIdají sjednanému druhu práce a platovému zařazení.

Nabídka:

- práce ve veřejné správě,

- hlavní pracovní poměr,

- místo výkonu práce Praha,

- stravenky,

- platové podmínky, 9PT dle NV cca 28 000 KČ hrubého l měsíc.


