Studentský program - B. Braun Start / IT
O programu:
 Víme, že zaměstnanci jsou stavebním
kamenem úspěchu naší společnosti,
a proto hledáme nové talenty už
na začátku jejich profesního rozvoje.
Koho hledáme?
 Je Vaším oborem IT nebo chcete tímto
směrem nastartovat Vaši profesní kariéru?
 Zajímáte se o moderní IT řešení v praxi?
 Můžete pracovat pravidelně cca 20h týdně?
 Chcete se učit novým věcem a rozvíjet se?
Účel pozice:
 Administrace a podpora rozvoje medicínského
informačního systému. Podpora uživatelů a
správa vybraných IT systémů.
Pracovní náplň:
 Administrace a podpora rozvoje medicínského
informačního systému
 Provádění analýz dat
 Příprava dokumentace a podpora uživatelů
(příprava interní WiKi školení a IT helpdesk)
 Podpora nových IT projektů
 Podílení se na další agendě IT odd. dle
aktuální potřeby
 Administrativní podpora
Místo výkonu práce
 Praha 4, sídlo společnosti se nachází
v komplexu „The Park“
Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu 175 let a dnes
patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě.
Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky jsou v 60
zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří společnost B. Braun
Medical s.r.o. (dodavatel zdravotnických prostředků), společnost
B. Braun Avitum s.r.o. (provozovatel dialyzačních středisek a
nefrologických ambulancí CZ/SK) a Aesculap Akademie
(mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a
Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než
700 lidí. Kvalitu a spolehlivost B. Braun potvrzuje pravidelná
certifikace dle evropských norem pro kvalitu ISO i ocenění jako je
například Czech Stability Award, které s nejvyšším možným
hodnocením řadí B. Braun mezi nejstabilnější firmy v České
republice. Skupina B. Braun podporuje charitativní projekt
B. Braun pro život (www.bbraunprozivot.cz), který podporuje
vybrané neziskové organizace i jednotlivce.

Požadujeme
 Student VŠ s preferencí z 2.- 4. ročníku
 Zaměření na IT výhodou
 Pokročilá znalost práce na PC (MS Excel,
internet…)
 Přehled v oblasti IT (VMware, Citrix, MS Win)
 Komunikativní znalost AJ
 Analytické myšlení, pečlivost, spolehlivost
 Chuť pracovat na vývoji a zdokonalování
systému
 Výborné komunikační a organizační
schopnosti, samostatnost
Proč právě k nám?
 V prostředí B. Braun používáme moderní IT
řešení:
 VMware – používáme řešení od přední
společnosti pro virtualizace
 Citrix – používáme terminálové řešení
 Wyse Thin Client – v našich pobočkách
používáme pouze tenkého klienta
 Nabízíme stabilní a silné zázemí nadnárodní
společnosti
 Budete mít samostatnou a odpovědnou práci
 Nabízíme možnost seberealizace, odborného
a profesního růstu
 Příjemné a moderní pracovní prostředí
 Motivační finanční ohodnocení
Nástup
 Ihned
V případě zájmu posílejte profesní životopisy na e-mail:
zamestnani.cz@bbraun.com nebo kontaktujte personální
oddělení.
Nezapomeňte prosím uvádět název pozice, o kterou se
ucházíte.
Personální oddělení B. Braun:
Ing. Kateřina Novotná
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
Tel.: +420-271 091 730
Více na: www.bbraun-kariera.cz
www.bbraun.cz a www.bbraun-avitum.cz.

