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W związku z ciągłym rozwojem naszej firmy poszukujemy do pracy osoby na stanowisko:
ADMINISTRATOR IT
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref. 01/08/2015/IT
Zakres obowiązków:

• Administracja serwerami działającymi w systemie operacyjnym Linux i Windows server
• Administracja usługami: serwer poczty e-mail, serwer www, usług katalogowych, serwer plików,DNS, FTP, SQL i inne
serwery aplikacyjne

• Administracja systemami do wirtualizacji danych
• Serwis stacji użytkownika końcowego
• Administracja serwerami aplikacyjnymi firmy Avaya – laboratorium
Wymagania i doświadczenie zawodowe:

• Wykształcenie licencjackie informatyczne lub pokrewne
• Praktyczna znajomość środowiska Linux: Debian, Ubuntu
• Praktyczna znajomość systemów pocztowych: postfix, dovecot
• Praktyczna znajomość zarzadzania usługami: serwer www, usług katalogowych, serwer plików, DNS, FTP
Mile widziane:

• Doświadczenie na podobnym stanowisku
• Praktyczna znajomość środowiska Microsoft Windows Serwer
• Wiedza na temat serwisu komputerów PC
• Znajomość protokołów i technologii sieciowych: LAN, WAN, TCP/IP
• Znajomość baz danych SQL i Access
• Znajomość systemów Symfonia i Optima
• Znajomość języka angielskiego
Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się grupie kapitałowej spółki giełdowej
• Dostęp do najnowszych technologii
• Możliwość promocji do Działu Realizacji Projektów Teleinformatycznych
• Ciekawą pracę z możliwością rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Komputer przenośny
Wymagania osobowościowe:

• Kreatywność i samodzielność w działaniu
• Zaangażowanie i silna motywacja do pracy
• Dobra organizacja pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z podanym numerem referencyjnym na adres:

praca@unima2000.pl
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych
Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.
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