
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nabízíme výbornou příležitost pro uchazeče se zájmem o návrh, implementaci a správu 
bezpečných podnikových počítačových sítí, které realizujeme a poté spravujeme pro naše 
nadnárodní klienty. Jsme dobře zavedená mezinárodní společnost se startup-like 
neformální kulturou. Postaráme se o Tvůj další profesní růst, tak neváhej a nastartuj svou 
kariéru! 
 
 
V čem bude spočívat Tvá práce? 
 
• Správa rozsáhlých počítačových sítí dle definovaných procesů. 
• Práce v nepřetržitém 24/7 provozu formou osmi hodinových směn. 
• Postupně po zaškolení i troubleshooting incidentů. 
• Neformální komunikace v rámci mezinárodního týmu. 
• Komunikace s klienty našeho SOC / NOC centra. 
• Sebevzdělávání a upskilling. 

 
 

Co od Tebe očekáváme? 
 
Chuť na sobě pracovat a vzdělávat se v oblasti návrhu a správy počítačových sítí a v oblasti 
síťového zabezpečení. Alespoň základní technický background a schopnost anglicky 
komunikovat v mezinárodním týmu (úroveň alespoň B1 - hodiny angličtiny nabízíme 
zdarma v rámci firemních benefitů a pomůžeme Ti se rychle dostat do formy :) ). 
 
 
Co se Ti může hodit (nice to have, není podmínkou)? 

 
• Umět nastavit domácí router nebo switch 
• CCNA 
• Základní znalost unix-like systémů 
• Německý jazyk… 

 

  

 

Service Desk Agent 



 

Co nabízíme? 
 
• Nadstandardní platové podmínky 
• Možnost kariérního růstu 
• Částečný home office 
• Proplácení certifikace (CCNA, ...) 
• Mezinárodní pracovní prostředí (kanceláře: Brno (CZ), Vídeň (AT), Graz (AT), Salzburg 

(AT), Kundl (AT)) 
• Možnost být součástí týmu, který spravuje velké podnikové sítě a vyvíjí unikátní řešení 

v oblasti ITSM 
• Kreativní práci a perspektivní kariéru v mladé rostoucí společnosti 
• Další vzdělávání – certifikáty dle výběru, jazykové a odborné kurzy 
• 5 týdnů dovolené 
• Stravenkový paušál 
• Multisport karta 
• Možnost individuálního coachingu a soft-skill kurzů 
• Firemní mini-knihovna 
• Drobné občerstvení každý den 
• Terasa s grilem 
• … 
 
 
Zní to zajímavě? Ozvi se a přijď si nezávazně pohovořit o možnostech 
spolupráce. 
 
jobs-cz@anovis.com  
 

NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

Bezpečnost a zdraví našeho týmu, partnerů a zákazníků jsou naší nejvyšší prioritou. 
Pohovory s uchazeči o volnou pracovní pozici v současnosti provádíme pouze formou 
videohovorů. 

Společnost Anovis CZ s.r.o. byla založena v roce 2016 v Brně jako dceřiná společnost anovis 
it-services and trading gmbh, předního rakouského poskytovatele síťových a 
bezpečnostních IT služeb. V rámci mezinárodní skupiny společností, Anovis CZ tvoří 
Network and Security Operations Competence Center („Kompetenční centrum síťových a 
bezpečnostních operací“) se skvělým týmem certifikovaných síťových a bezpečnostních 
techniků, kteří mají na starost po 24 hodin, 7 dní v týdnu lokální i globální síťovou konektivitu 
a bezpečnostní firewall infrastrukturu. 

Anovis CZ úspěšně spolupracuje s předními světovými poskytovateli. Tým techniků má 
osvědčení pro Barracuda CloudGen Firewall, Forcepoint NG Firewall, Extreme Networks 
LAN & WLAN, Cisco Networking / Switching, CyberTRAP, Proofpoint, Riverbed SteelHead i 
SteelCentral. 

Anovis, to je vynikající kvalita zaručující bezproblémovou implementaci IT projektů a 
souvisejících služeb. 
 

Anovis CZ s.r.o. 
Palackého tř. 879/84 
612 00 Brno-Královo Pole 
CZECH REPUBLIC 
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