
Kriminalistický ústav Policie ČR

Forenzní expert v oboru IT
Pracovní nabídka

O co jde?

Umíš v IT oboru mnohem více než běžný uživatel? Chceš práci, co
má smysl? Láká tě pracovat s nejmodernější technikou v oblasti
IT? Nejsi „konzerva“, učíš se ochotně novým věcem a umíš mlčet
o skutečnostech, které se dozvíš? Nebereš práci jen jako
možnost výdělku?
Tak čti dál!

Bude ze mě polda?

Ano bude. Je třeba úspěšně absolvovat přijímací řízení do služeb-
ního poměru příslušníka Policie ČR, ale typickým „poldou“ u
nás nebudeš. Tvými zbraněmi budou exkluzivní forenzní vybavení,
tvé znalosti a schopnost vyřešit problém. Pracujeme v běžném oděvu
a nevystupujeme vždy na veřejnosti jako policisté, nepotřebujeme
se chlubit ani prezentovat tím, co děláme a umíme.

Co za to?

Samozřejmě plat, jehož základní složka činí 28.140,- Kč - 32.840,-
Kč, dle dosaženého vzdělání, plat se ti zvedá pravidelně každé tři
roky. Další složkou platu je rizikový příplatek a osobní ohodnocení.
Nemůžeme zapomenout na benefity, například náborový příspěvek
(150.000,- Kč), příspěvek na stravné, příspěvek na dovolenou, různé
druhy bezúročných půjček či zajištění ubytování v Praze.

Co od tebe budeme potřebovat?

Bereme středoškoláky s maturitou a vysokoškoláky. Jestli jsi
středoškolák nebo vysokoškolák pro nás není důležité,
důležité jsou tvé znalosti v oboru IT, které by měly být vyšší než
uživatelské a zejména tvé nadšení pro IT. Tvé znalosti si sami
ověříme.

Co budu dělat?

Budeš provádět expertní zkoumání elektronických zařízení
– mobilní telefony, PC, další komunikační zařízení, paměťová média,
řídící jednotky a další součásti motorových vozidel, kolejových vozidel,
strojů a zařízení či letadel, věř že každý den pro tebe bude
jiný, nový a proto musíš být dostatečně flexibilní.

Kde budu pracovat a berete i holky?

Naše pracoviště se nachází přímo v sídle Kriminalistického
ústavu, Bartolomějská 12, Praha 1 – Staré Město. Ano,
bereme i holky, u nás mají všichni stejnou šanci a stejné podmínky.
Teď už je to na tobě! Zaujal tě náš inzerát? Ozvi se
nám!
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