Jeżeli sieć Internet nie ma przed Tobą tajemnic,
od telewizora wolisz konsolę, dołącz do nas jako:

Operator Monitoringu Infrastruktury IT
Miejsce pracy: Rybnik
Nr ref. OMI/03/2017
OPIS STANOWISKA
•
•
•
•

praca w Data Center przy monitoringu infrastruktury IT oraz przy aplikacjach biznesowych
w obszarach dostępności i wydajności
podstawowa analiza i rozwiązywanie problemów z systemami operacyjnymi i sieciami
telekomunikacyjnymi
uruchamianie akcji naprawczych na bazie incydentów i problemów wykrytych narzędziami
monitoringu
praca na bazie aplikacji monitoringu – Nagios, Cacti, mon i rozwiązaniach autorskich

OCZEKUJEMY
•
•
•
•

wykształcenie średnie techniczne, mile widziane studia wyższe w trakcie (preferowane kierunki:
informatyka, elektronika, telekomunikacja, automatyka, elektrotechnika)
znajomość systemu Linux/Unix, znajomość systemów Windows Server
komunikatywna znajomość technicznego języka angielskiego
gotowość do pracy w trybie nocnym i w weekendy

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
•
•
•
•

samodzielne podejmowanie
z monitoringiem
odporność na stres
terminowość
skrupulatność

trafnych

i

szybkich

decyzji

w

zadaniach

związanych

DODATKOWE ATUTY
•
•
•

znajomość systemów aplikacji/monitoringu
umiejętność pisania skryptów, w którymś z języków: Bash, Perl, Python, PHP
umiejętność diagnozowania problemów wydajnościowych na bazie danych MySQL, PostgreSQL

OFERUJEMY
•
•
•
•

możliwość zdobycia doświadczenie w renomowanym Data Center
współpracę z renomowanymi klientami
pracę z nowoczesnymi rozwiązaniami (wirtualizacja, klastrowanie baz danych, load balancing)
doskonałą atmosferę w pracy z młodym entuzjastycznym zespołem

SPRAWDŹ, JAK U NAS SIĘ PRACUJE
SPRAWDŹ, DLA KOGO PRACUJEMY kliknij>>
SPRAWDŻ, NAD JAKIMI PROJEKTAMI PRACUJEMY kliknij>>
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, prześlij swoje CV z listem motywacyjnym na adres

praca@hostersi.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Do przesyłanej oferty
prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez
Hostersi Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Dworek 23 w związku z prowadzoną obecnie lub w przyszłości rekrutacją. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz możliwość ich poprawiania,
a także że podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, by móc brać udział w rekrutacji”

