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

Správce IS Nobilis Tilia 

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

fungující české společnosti, která se stále rozvíjí.  Líbí se Vám výzvy, baví Vás budovat nové projekty nebo se na nich 

aktivně podílet?  Chcete se podílet na rozvoji, správě, automatizaci rutinních procesů ERP, WMS, E-shopů a datových 

můstku, které tyto systémy propojují. Chcete se stát plnohodnotným členem týmu a spolupracovat na analýze  

a implementaci nových systému jako je třeba MES nebo BI… 

Máte méně zkušeností nebo jen s některými systémy?  

Nevadí… 

I tak si rádi uděláme čas a probereme společně co nám můžete nabídnou a my zase Vám. 

Co bude obsahem Vaší práce? 

• Jako admin budete komunikovat s kolegy, dodavatelem ERP, WMS, E-shopů,  

které se podílí na fungování IS Nobilis Tilia 

• Budete mít na starosti analýzu požadavků a návrh jejich řešení  

(údržba, aktualizace, vytvoření uživatelských účtů)  

• Zefektivnění logistických a ekonomických operací ve společnosti  

• Poskytování podpory a školení uživatelů  

• Doporučení a implementace změn v procesech za účelem zvýšení efektivity   

• Spolupráce nad budoucí tvorbou externích databází, datových můstků kooperujících s IS Nobilis Tilia  

Jaké dovednosti a vlastnosti uvítáme? 

• Zkušenost se správou nějakého ERP systému (Money S4 výhodou) 

• Znalost SQL (MSSQL výhodou) 

• Zkušenost s některým WMS 

• Zkušenost s nasazením, propojením některých systému ERP, WMS, E-shop, MES, BI 

• Zkušenost s tvorbou business analýz 

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 benefitů (cafeterie) a odměn  

• 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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