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

Operator Monitoringu Infrastruktury IT
Miejsce pracy: Rybnik
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
luźną, niekorporacyjną atmosferę
pracę z nowoczesnymi rozwiązaniami (wirtualizacja, klastrowanie baz danych, load balancing)

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 na adres:

praca@hostersi.pl
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów
rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli
o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hostersi Sp. z o.o., ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, zawartych w CV na
potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
2016 r.poz. 922. Administratorem danych osobowych jest Hostersi Sp. z o.o. ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik. Przysługuje mi prawo wglądu do

treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane
podaję dobrowolnie.

