Młodszy Administratorze lub Administratorko,
OSEC - to zespół najwyższej klasy ekspertów i doradców w zakresie IT, w środowisku open source.
W związku z rozwojem firmy szukamy do naszego zespołu Administratorów z doświadczeniem:
o
o
o

w utrzymaniu serwerów bazodanowych i aplikacyjnych,
optymalizacją systemów: oceną wydajności systemu, prognozowaniem obciążenia systemu,
w zapewnianiu jak najwyższego poziomu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa systemów
oraz aplikacji,

Wymagania:
o wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
o minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnych stanowiskach.
Nie musisz znać wszystkiego idealnie, ale ważne, że chcesz – wtedy pomożemy:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

administrowanie systemem LINUX (np. Red Hat, Debian),
relacyjne bazy danych (np. Oracle) i języka SQL,
programowanie: Python, BASH,
serwery webowe (np. Apache, Nginx) i aplikacyjne (np. Tomcat, Jboss),
zagadnienia związane z wirtualizacją (KVM) i konteneryzacją (Docker),
zagadnienia sieciowe związane z administracją siecią LAN/WAN,
rozwiązania do zarządzania konfiguracją i automatyzacji procesów IT (Ansible),
narzędzia do monitoringu sieci, urządzeń i usług,
dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:
o zatrudnienie na umowę o pracę lub B2B,
o możliwość rozwoju i samorealizacji,
o możliwość udziału w międzynarodowych konferencjach i projektach,
o szkolenia i certyfikacje (jesteśmy centrum edukacyjnym),
o dostęp do najnowszych technologii,
o miłą atmosferę pracy oraz atrakcyjny pakiet socjalny.
Dołącz do nas - prześlij nam swoje CV na adres praca@osec.pl
Nie zapomnij o klauzuli: 'Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu na praktyki dla potrzeb realizacji praktyk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)'
Kim jesteśmy i co robimy: www.OSEC.pl
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