Firma Hunnebeck Polska, międzynarodowy lider na rynku szalunków i rusztowań, poszukuje w
związku z dynamicznym rozwojem kandydata na stanowisko:

ADMINISTRATOR SIECI
Miejsce pracy: Łubna k/W-wy

Zadania:
Głównymi zadaniami związanymi ze stanowiskiem będą zarządzenie oraz nadzór nad infrastrukturą
sieciową firmy w zakresie sprzętu oraz usług: LAN/WLAN/WAN; współpraca z dostawcami
telekomunikacyjnymi; zarządzanie usługami IP (DNS; DHCP; WINS), Active Directory, LDAP, client
VPN access; zarządzanie bezpieczeństwem sieci oraz AD; monitorowanie oraz informowanie o
problemach.
• Nadzór nad wydajnością sieci oraz w razie potrzeby rozwiązywanie problemów.
• Asysta przy uruchamianiu nowych usług oraz konfiguracji urządzeń typu Router i Firewall (Cisco,
Meraki, HP ProCurve), zarządzanie zmianami.
• Współpraca z zespołem wsparcia, osobami wnioskującymi oraz decyzyjnymi w ramach ustalania
wymagań biznesowych oraz rozwiązywania problemów.
• Praktyczne zarządzanie zasobami sprzętowymi, planowanie oraz wymiana sprzętu, włącznie z
przeprowadzaniem inwentaryzacji oraz dokumentacją specyfikacji technicznej, dokumentacja zasobów
sprzętowych oraz konfiguracji.
• Nadzór nad aktualizacją programowo/sprzętową urządzeń nowych i używanych.
• Przygotowywanie nowych rozwiązań oraz wykorzystywanie nowych technologii w ramach wymiany
przestarzałego sprzętu.
• W razie potrzeby asysta oraz wsparcie dla pozostałych pracowników IT.
Dodatkowe obowiązki wsparcia Użytkowników (Helpdesk)
• Rozwiązywanie problemów użytkowników otrzymane drogą telefoniczną, przez pocztę email oraz
system zgłoszeń.
• Dokumentacja zgłoszeń.
• W razie potrzeby eskalacja problemów do odpowiednich jednostek IT.
• Dokumentacja rozwiązań oraz budowa bazy wiedzy pozwalającej na szybkie rozwiązywanie
problemów.
•

Wymagania:
•

•

Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
Min. 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym doświadczenie w pracy z technologiami:

o
o
o
o
o

•
•
•

Cisco – Routers, Switches, VPNs, and WAPs
Sieci – Ethernet, DNS, FTP, LAN, WAN, MPLS, DMVPN, NaaS.
Zarządzanie i monitorowanie sieci – Sniffer, InterMapper, NetFlow Analyzer
Avaya oraz Cisco – VoIP
Polycom – Video Over IP,

Konfiguracja oraz wsparcie technologii bezprzewodowej CISCO, w tym Meraki,
Silne zdolności analityczne w zakresie sieci lokalnych i rozległych,
Wiedza na temat wsparcia głównych produktów firmy Microsoft: Office 2016, Windows 7/10, SfB, IE,

•
•
•
•
•
•

Umiejętność zdalnej konfiguracji oraz wsparcie urządzeń mobilnych z systemami Android, IOS oraz
Windows Mobile,
Umiejętność zdalnej konfiguracji oraz wsparcie dla komputerów stacjonarnych, laptopów, urządzeń
drukujących oraz innych urządzeń peryferyjnych,
Wiedza na temat udziałów i uprawnień sieciowych, bezpieczeństwa sieci, kont użytkowników,
sieciowego drukowania i środowiska domenowego,
Doświadczenie w pracy z infrastrukturą telefoniczną,
Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Znajomość jęz. niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Kompetencje:
• Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
• Dobra organizacja pracy i umiejętność ważenia priorytetów,
• Otwartość na nowości i ciągłe zmiany,
• Zaangażowanie.
Oferujemy:
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji w zespole zróżnicowanym wiekowo,
Dostosowane do potrzeb stanowiska narzędzia pracy,
Prywatną opiekę medyczną,
Dofinansowanie do pakietów sportowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem: „Oferta pracy – Administrator Sieci –
Łubna”
na adres: rekrutacje@huennebeck.com
lub:

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
Łubna 55
05-532 Baniocha

Aplikacja powinna zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hunnebeck Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U.
133 Poz. 883)".
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

