
Josef Čížek 

Adresát 

Pan Kalina Pavel 

Electro service s.r.o. 

Uherské Hradiště, 27/10/2020 

Předmět: Zájemce o výběrovém řízení na volné pracovní místo 

Vážený pane Kalino, 

rád bych se ucházel o pozici operátora IT dohledu inzerovanou na stránkách jobs.cz.

Ačkoliv mé pracovní zkušenosti jsou z jiného oboru, práce v IT mě vždycky lákala a vyplňovala velkou část mého

volného času. Několik let jsem organizoval a staral se o různě velké LAN sítě, věnoval hodně času samostudiu (MS

Windows Server, sítě) a vše si prakticky zkoušel v rámci malé domácí sítě. Po mnoha letech práce v oblasti údržby

zemědělských strojů  jsem se rozhodl  udělat  změnu a zaměřit  se pouze na IT.  V posledním půl  roce jsem proto

absolvoval rekvalifikační kurz zaměřený zejména na správu sítě v prostředí MS Windows Server 2016. Zároveň jsem

absolvoval kurz programování v systémech Unix a Linux a nyní si hledám práci v IT. 

Vaše pozice mě velmi zaujala právě tím, že se zaměřuje na technologie, které znám a ve kterých bych se rád dál

zdokonaloval. Jsem zkušený, otevřený učit se nové věci, schopný samostatně řešit problémy a zároveň pracovat v

týmu, také jsem vstřícný a společenský.

Děkuji za posouzení mé žádosti a těším se na případné osobní setkání u pohovoru.

V příloze posílám svůj životopis.

S pozdravem 

 

Josef Čížek

K lesu 3, 686 01 Uherské Hradiště (Česko) 

(+420) 766823946 

josef.cizek@seznam.cz 
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