Volné místo
Rektorát Vysoké školy Zittau/Görlitz hledá do oddělení pro studium a mezinárodní vztahy
Administrátora pro správu zkouškového IT systému
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Technické zajištění funkčnosti informačního systému firmy HIS (Campusmanagementsystem,
CMS) se zaměřením na správu studia a zkoušek
Nastavení informačního systému (CMS, HIS-POS) podle aktuálního studijního a zkušební řádu
Administrace elektronicky chráněné komunikace týkající se zkoušek mezi fakultami a centrální
správou rektorátu (oddělením zkoušek)
Konfigurace, rozvoj a péče o uživatele pro systémy HIS-GX a HIS-QIS
Tvorba reportů z databází s nástroji MS-Access a JasperReports
Nastavení vzorů vysvědčení, diplomů a dalších dokumentů v systému
Koncepční podpora při zavádění systému CMS HISinOne

Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzavřené studium v oblasti informatiky nebo obchodní informatiky nebo srovnatelné znalosti a
zkušenosti
Rozsáhlé a praktické znalosti zprávy databází (DBMS Postgresql)
Zkušenosti s HTML, SCC, JavaScript, Java, SQL, UML, XML a XSL
Nutná jednací znalost německého jazyka slovem i písmem, angličtina výhodou
Výborné dovednosti v MS Office, znalost JasperReports výhodou
Výhodou zkušenosti z administrativy ve vysokém školství a IT projektů
Samostatný způsob práce zaměřený na výsledky
Schopnosti dobré komunikace a práce v širokém týmu

Pracovní smlouva je na dobu neurčitou. Od 31.12.2020 se s končícím projektem snižuje úvazek na
50 %, vysoká škola usiluje o zachování úvazku na 100 %. Nástup k nejbližšímu možnému datu.
Hlavní místo výkonu práce je v Žitavě (Zittau / Sachsen).
Jedná se o zaměstnání ve veřejné správě, finanční ohodnocení odpovídá tarifní skupině 9
(Entgeltgruppe 9 TV-L). Bude sjednána zkušební doba.
Své podklady (motivační dopis, profesní životopis a doklady o ukončeném vzdělání) zasílejte výhradně
v němčině do 10.01.2020 na adresu stellenagebote@hszg.de (přílohy pouze ve formátu pdf).
Tento text je lokalizovaným překladem německého textu vyhlášení výběrového řízení. Závazný je
německý text. Další informace naleznete na https://www.hszg.de/hszgjobs.html.

S případnými dotazy k náplni práce se obracejte na decernenta pro studium a mezinárodní styky, pana
Dr.-Ing. Stefana Kühne (tel.: 0049 35836124511, e-mail: s.kuehne@hszg.de).

