
 
 

 

Průmyslová 1841 

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem 

tel.: 326 900 400 

fax: 326 900 415 

e-mail: info@baumit.cz 

www.baumit.cz 

Logistické centrum Morava: 

Brněnská 679 

CZ - 664 42 Modřice 

tel.: 548 212 273 

fax: 548 212 274 

Výrobní závod Čakovice:  

Cukrovarská 864 

CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice 

tel.: 251 010 282 

fax: 251 010 282 

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  

č.ú. 511 253 1001/2700  

Raiffeisenbank,  

č.ú. 101 100 2866/5500 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358. 

Baumit, spol. s r.o. 

Výrobní závod Dětmarovice:  

Areál EDĚ 

CZ – 735 71 Dětmarovice 

tel.: 326 900 492 

fax: 326 900 499 

Společnost Baumit, spol. s r.o., zabývající se výrobou stavebních materiálů a lídr trhu v ČR v prodeji 
zateplovacích systémů, hledá pro rozšíření svého týmu kolegu na pozici: 

 
Správce informačního systému 
 
Úkoly na dané pozici:  

▪ správa a rozvoj ERP systému (Microsoft Dynamics AX), 

▪ podpora integrace nových projektů s ERP Microsoft Dynamics AX, 

▪ sběr a konzultace požadavků klíčových uživatelů, jejich správa a návrh řešení, 

▪ podpora řadových uživatelů ERP systému, 

▪ koordinace, tvorba a aktualizace uživatelské dokumentace, 

▪ projednávání interně odsouhlasených požadavků s externím dodavatelem, přebírání a testování 
dokončených řešení, 

▪ iniciování úprav procesů s cílem zvýšení efektivnosti. 

 
Požadované předpoklady:  

▪ absolvent fakulty IT (popř. ekonomické fakulty), 

▪ dobrá znalost systémů ERP (MS Dynamix AX výhodou), 

▪ široké znalosti a zkušenosti v oblasti IT, praxe min. 3 - 5 let, 

▪ dobrá znalost němčiny a/nebo angličtiny, 

▪ analytické, komunikační a vyjednávací schopnosti, 

▪ týmovost, aktivita a iniciativa, důslednost, pracovitost, zaujetí, zodpovědnost. 

 
Co Vám nabízíme:  

▪ práci na plný úvazek, 

▪ práci v dynamickém týmu,  

▪ odpovídající ohodnocení, firemní benefity, 

▪ zázemí a jistotu prosperující společnosti,  

▪ samostatnou, vysoce kvalifikovanou práci, 

▪ flexibilní pracovní dobu, 

▪ možnost profesního i osobnostního růstu. 

 

Nástup po dohodě.  
Kontaktní osoba: Lenka Urbanová: l.urbanova@baumit.cz     

mailto:l.urbanova@baumit.cz

