
 
 

ISS Facility Services s.r.o. je součástí společnosti ISS, která byla založena v dánské Kodani v roce 1901. Dnes je 
nejvýznamnějším světovým dodavatelem v oblasti Facility Services (úklidové služby, technická správa budov, security a 
další služby)  

V současné době hledáme do týmu: 

 

Správce interní FC aplikace 

Zajímají vás aplikace a interní softwares? Chtěli byste se dále rozvíjet ve svém oboru? Jestli jste si 

odpověděli alespoň jednou ANO! Tak hledáme právě vás. 

 

Náplň práce 

Juniorní pozice podpory a správy modulárního software 
Spolupráce na implementace CAFM software 
Zajištění on-line podpory provozním uživatelům 
Standardní udržování, aktualizace a školení uživatelů 
Návrhy a podpora instalací v provozu IT technologií 
Týmová spolupráce s ostatními specialisty jednotlivých služeb FM 
Optimalizace, zlepšování a rozšiřování funkcionalit již instalovaných aplikací 
Zvyšování efektivity řízení zakázek, uživatelského komfortu a kvality reportingu 

Požadujeme 

Obecný přehled v oblasti IT technologií (HTML, SQL), mobilních aplikací 
Zákaznicky orientované myšlení a zkušenosti s dodávkou služeb 
Mít alespoň podvědomí o projektovém řízení 
Kreativitu, flexibilitu a týmového ducha 
Zodpovědnost a loajalitu 
AJ na středně pokročilé úrovni 
Řidičské oprávnění skup. B 

Výhodou/ ne podmínkou  

Zkušenosti v oblasti aplikace IT systémů a řízení IT projektů 
Znalost CAFM software pro řešení integrovaných služeb FM 
Dobré komunikační a prezentační schopnosti 

Nabízíme 

Stabilní pracovní místo v silné nadnárodní společnosti 
Perspektivní zaměstnání s možností seberealizace a dalšího rozvoje 
Spolupráce při řešení globálních projektů 
Příspěvek na penzijní připojištění po roce ve společnost 
Zajištění Multisport Benefit karty 
Motivující finanční ohodnocení (prémie formou podílové mzdy), stejně jako jistotu fixního platu 
Mzda dohodou 

 
Budeme se těšit na Vás – za ISS – Barbora Hošková  

 
Tel: +420 702 264 800, E-mail: Barbora.hoskova@cz.issworld.com, Web: http://www.cz.issworld.com 
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Poskytnutím svých osobních údajů obsažených v profesním životopise dáváte souhlas s tím, aby je společnost ISS Facility Services 

s.r.o. zpracovávala a uchovávala v personální databázi pouze pro účely náboru a výběru na volné pracovní pozice, v souladu se zákonem 

101/2000 Sb. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Souhlas s jejich zpracováním a uchováním můžete kdykoliv odvolat. Současně tím 

potvrzujete, že osobní údaje poskytnuté v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.  


