
Inżynier sieciowy z j. niemieckim
Gdzie: Katowice  

Opis stanowiska: 

• Zapewnienie płynnego działania infrastruktury sieciowej w zakresie wydajno

• Kontrola, aktualizacja i wsparcie infrastruktury sieciowej.

• Zapewnienie działania infrastruktury z zachowaniem ustalonego poziomu u

• Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego

• Rozwój i aktualizacja dokumentacji

Profil Kandydata: 

• Wykształcenie wyższe zawodowe techniczne (in

Telekomunikacja, Informatyka elektronika lub pokrewnym b

• Dobra znajomość protokołów TCP/IP

• Wiedza z zakresu budowy i technologii sieci lokalnych

• Doświadczenie w konfigurowaniu dynamicznych protokołów routingu.

• Wiedza z zakresu urządzeń bezpiecze

• Duże zdolności w zakresie rozwi

• Certyfikaty CCNP lub CCNP Security b

• Doświadczenie w środowiskach Unix/Linux b

• Co najmniej komunikatywna znajomo

Oferujemy: 

• Atrakcyjny program szkoleń 

• Motywacyjny system wynagrodze

dodatkowych: 

• Prywatna opieka medyczna

• Dodatkowe ubezpieczenie na 

• Dodatkowe benefity w systemie kafateryjnym

• Ciekawą i stabilną pracę w przyjaznym, mi

• Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji i umiej
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Zapewnienie płynnego działania infrastruktury sieciowej w zakresie wydajno

Kontrola, aktualizacja i wsparcie infrastruktury sieciowej. 

Zapewnienie działania infrastruktury z zachowaniem ustalonego poziomu u

Monitorowanie i analiza ruchu sieciowego 

Rozwój i aktualizacja dokumentacji 

sze zawodowe techniczne (inżynier, licencjat) (w zakresie: 

Telekomunikacja, Informatyka elektronika lub pokrewnym będzie dodatkowym atutem)

 protokołów TCP/IP 

Wiedza z zakresu budowy i technologii sieci lokalnych 

wiadczenie w konfigurowaniu dynamicznych protokołów routingu. 

ń bezpieczeństwa sieciowego. 

ci w zakresie rozwiązywania problemów sieciowych 

Certyfikaty CCNP lub CCNP Security będą dodatkowym atutem 

rodowiskach Unix/Linux będą dodatkowym atutem 

Co najmniej komunikatywna znajomość języków: niemiecki, angielski. 

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 
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Zapewnienie płynnego działania infrastruktury sieciowej w zakresie wydajności i dostępności. 

Zapewnienie działania infrastruktury z zachowaniem ustalonego poziomu usług 

ynier, licencjat) (w zakresie: 

dzie dodatkowym atutem) 

świadczeń 


