
Nobilis Tilia, s.r.o. 
Česká společnost, zabývající se vývojem, výrobou a prodejem čistě přírodní aromaterapeutické kosmetiky 

IT specialista 

Do interního IT týmu hledáme aktivního kolegu, který má rád informační technologie a chce se stát součástí úspěšné 

fungující české společnosti, která se stále rozvíjí. Pozice je vhodná pro každého, kdo umí přinášet vlastní nápady, 

dokáže se s lehkostí rychle zorientovat v nových programech a držet krok s dobou.  

Myslíte si, že nemáte dostatečnou praxi v oboru?  

Nevadí, pojďme si o tom promluvit… 

 

Co bude obsahem Vaší práce? 

• Podpora uživatelů, řešení požadavků uživatelů lokálně nebo vzdáleně 

• Správa laptopů, desktopů, mobilních telefonů, instalace SW 

• Správa informačního systému (znalost Money S4 výhodou) 

• Účast na projektech týkající se rozvoje informačního systému (ERP, WMS, MES, E-shop) 

• Spolupráce s externími dodavateli 

Jaké dovednosti a vlastnosti uvítáme? 

• Nebojíte se zeptat, když Vám není něco jasné 

• Týmovou a komunikativní osobnost 

• Ovládáte práci na PC s OS Windows 

• Nebojíte se menších servisů HW 

• Základní znalost LAN 

• Analytické myšlení a samostatnost je Vám vlastní 

• Základy programování – výhodou 

• Základy SQL – výhodou 

• Zkušenost s nějakým ERP - výhodou, nikoliv  podmínkou 

Co Vám můžeme nabídnout? 

• Velký prostor pro seberealizaci 

• Podporující a přátelský kolektiv, kde všichni táhnou za jeden provaz  

• Volné ruce pro nové nápady  

• Práci pro českou společnost s tradicí více jak 25 let  

• Čisté pracovní prostředí 

• Finanční ohodnocení s řadou odměn a benefitů (cafeterie) 

• Dovolenou 5 týdnů 

• Výrobky společnosti  

• Mobilní telefon a notebook  

• Zaškolení a další možnost osobního rozvoje 

• Jazykovou výuku AJ/NJ v pracovní době  

• Pružnou pracovní dobu v kombinaci s home-office 

• Místo výkonu práce:  Krásná Lípa - Vlčí Hora 147, okr. Děčín 

 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na:   

Bc.Jitka Fafláková,  email:    jitka.faflakova@nobilis.cz   
Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora 147, Krásná Lípa, 407 46,   www.nobilis.cz 
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