Junior IT system administrator (Internal Support)
Samostatná komplexní pozice pro zájemce o oblast IT administrace a odborné technické podpory.
Druh pracovního poměru: plný úvazek
Náplň práce, pravomoci a zodpovědnost






poskytování odborné technické podpory zaměstnancům společnosti a řešení troubleshooting
problémů převážně na Windows stanicích, ale i na Linux serverech.
diagnostika, analýza a řešení SW/HW technických problémů, údržba SW/HW prostředků
firmy
instalace, konfigurace a integrace aplikací, včetně vedení a tvorby potřebné dokumentace
dohled nad běžícími IT systémy
bezpečnost dat a zajištění souvisejících potřebných procesů

Naše požadavky

















velmi dobrá znalost instalace a správy klientských stanic (OS Windows)
orientace v oblasti administrace Linux serverů (instalace, nastavení, storage, networking,
systémové služby, webové služby)
orientaci v oblasti sítí a síťových protokolů
znalost skriptování v shell (výhodou znalost dalších skriptovacích jazyků)
základy programováni v C/C++
znalost AJ v souvislosti se sebevzděláváním a řešením problémů (čtení manuálů,
porozumění vzdělávacím webinářům a dalším zdrojům)
alespoň 2 roky zkušeností na pozici systems/support technika
zkušenosti se serverovým HW (instalace, propojení, troubleshooting)
zkušenost s administrací Windows systémů
výhodou zkušenosti s cloud systémy (MS, Google či další)
výhodou zkušenosti KVM, O365, integrace
SŠ/VŠ vzdělání technického směru
ŘP skupiny B
schopnost analyzovat a vyřešit problém
zájem o nové technologie
analytické a komunikační schopnosti, komunikativnost, proaktivní a pozitivní přístup k
řešení problémů, samostatnost, zodpovědnost, schopnost práce v týmu, flexibilita

Zaměstnanecké výhody, benefity





práce v moderních prostorech české rodinné firmy nezatížené svazujícími procesy
pružná pracovní doba
možnost účastnit se odborných a jazykových kurzů
služební notebook, mobilní telefon s tarifem
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odpovídající finanční ohodnocení
5 týdnů dovolené + 3 dny sick-days
příspěvek na stravování
firemní vzdělávání, jazykové kurzy, kolektivní aktivity

Kontakt:
Email: kariera@svsfem.cz
Tel.: +420 543 254 554
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