
Unix Administrator z j

Gdzie: Katowice                                                    

Opis stanowiska: 

• Wykonywanie zmian i zadań zgodnie ze standardem procedur dostarczanych przez klienta

• Administracja i wsparcie serwerów

• Instalacja łatek i aktualizacji systemowych

• Instalacja i konfiguracja klientów backupowych

• Tworzenie kopii bezpieczeństwa i ich przywracanie

• Monitorowanie infrastruktury backupowej

• Tworzenie i bieżący nadzór nad dokumentacj

Profil Kandydata: 

• Doświadczenie w administracji przynajmniej jednego z poni

o Oracle Solaris 8/10 

o SUSE Linux Enterprise Server 9/10/11

o Red Hat Enterprise Linux 5/6 

• Kompetencje w zakresie: 

o Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych

o Konfiguracja sieciowa (DHCP, statyczne IP, VLAN itd.)

o Instalacja łatek i aktualizacji systemowych

o Zarządzanie użytkownikami i grupami

o Zarządzanie systemami plików

o Zarządzanie serwisami 

• Mile widziane znajomość zarzą

procesów ITIL. 

• Wymagana biegła znajomość ję

angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Oferujemy: 

• Atrakcyjny program szkoleń 

• Motywacyjny system wynagrodze

dodatkowych: 

• Prywatna opieka medyczna

• Dodatkowe ubezpieczenie na 

• Dodatkowe benefity w systemie kafat

• Ciekawą i stabilną pracę w przyjaznym, mi

• Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiej

 

 

Unix Administrator z językiem niemiecki
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ń zgodnie ze standardem procedur dostarczanych przez klienta

Administracja i wsparcie serwerów 

Instalacja łatek i aktualizacji systemowych 

Instalacja i konfiguracja klientów backupowych 

ństwa i ich przywracanie 

Monitorowanie infrastruktury backupowej 

cy nadzór nad dokumentacją 

wiadczenie w administracji przynajmniej jednego z poniższych systemów operacyjnych:

ux Enterprise Server 9/10/11 

 

Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych 

Konfiguracja sieciowa (DHCP, statyczne IP, VLAN itd.) 

Instalacja łatek i aktualizacji systemowych 

ytkownikami i grupami 

dzanie systemami plików 

 zarządzania wolumenami logicznymi (LVM, VxVM, SDS) oraz 

ść języka niemieckiego w mowie i piśmie oraz ję

angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Motywacyjny system wynagrodzeń wzbogacony o nowoczesny pakiet świadcze

Prywatna opieka medyczna 

Dodatkowe ubezpieczenie na życie 

Dodatkowe benefity w systemie kafateryjnym 

 w przyjaznym, międzynarodowym zespole 

głego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności językowych 

zykiem niemieckim 

nr ref: ITUNIXDE 

 zgodnie ze standardem procedur dostarczanych przez klienta 

szych systemów operacyjnych: 

dzania wolumenami logicznymi (LVM, VxVM, SDS) oraz 

mie oraz języka 

świadczeń 


