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IT SPECIALISTA JUNIOR 

plný úvazek 
 
Hledáme novou posilu do našeho IT týmu. Jsme společnost s dlouholetou praxí v oboru geoinformačních 
technologií. Provozujeme vlastní datové centrum s jedinečnými mapovými podklady ČR a mapovou aplikaci 
GisOnline.cz.  
 
CO U NÁS BUDETE DĚLAT? 

• Spravovat operační systémy Linux (Centos) 

• Administrovat a realizovat změny IS  
Linuxovou administraci, pokročilé skriptování (bash) 

• Upravovat a importovat data mezi systémy 

• Komunikovat s našimi GIS specialisty, obchodníky a partnery 

• Podílet se na psaní firemní dokumentace 
 
BUDE VÁS TO BAVIT, KDYŽ: 

• Myslíte logicky a analyticky 

• Jste schopná/ý porozumět procesům 

• Když se řekne LINUX, tak tušíte, co si pod tím představit 

• Zkušenosti v dané oblasti pro vás budou přínosem, nejsou však podmínkou 

• Komunikujete srozumitelně a věcně 

• Je pro vás důležité se zlepšovat a rozvíjet 

• Komunikujete anglicky alespoň na úrovni čtení a porozumění dokumentaci 
 
CO VÁM NABÍZÍME: 

• Budete pracovat ve vedoucí firmě v oboru geoinformačních technologií 

• Zaškolíme vás a budeme vás podporovat v dalším odborném vzdělávání 

• Budete pracovat s nejlepšími produkty na trhu mapových technologií 

• Budete v prostředí, kde se dobré nápady realizují a šikovní lidé se uplatní 

• Flexibilní pracovní doba 

• Dlouhodobá spolupráce na plný úvazek 
 
 
V případě Vašeho zájmu nám pošlete Váš strukturovaný životopis na emailovou adresu kariera@topgis.cz. 
 
 
 
Pro umožnění výběrového řízení na danou pracovní pozici bude TopGis, s.r.o. jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či 
z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 
Odpovědí na inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do společnosti TopGis, s.r.o., poskytujete své 
osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: 

- na přístup k osobním údajům, 
- na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, 
- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo 

zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně, 
- na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, 
- na přenositelnost údajů a  
- vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody 

pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních 
nároků a 

- obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.  
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