ZPUE S.A. od ponad 30 lat działa w sektorze elektroenergetycznym. W fabrykach,
biurach sprzedaży w kraju i za granicą zatrudniamy 2700 osób. Jesteśmy liderem w
segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych. Oferujemy
rozwiązania dla elektroenergetyki i przemysłu tworząc nową jakość na rynku.
Do naszego zespołu poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Administrator Systemów IT
Miejsce pracy: Włoszczowa

Kluczowe zadania:
•
•

Administracja i utrzymanie powierzonych usług i systemów;
Rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością systemów, baz danych,
ich optymalizacją i monitorowaniem;

• Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych;
• Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi dostawcami usług informatycznych;
• Współudział w tworzeniu procedur operacyjnych oraz planów awaryjnych;
• Planowanie oraz rozwój systemów IT;
• Czynny udział w projektach IT.
Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka);
Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą serwerowo sieciową;
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającą swobodną
komunikację;
Dobra znajomość serwerów i usług Linux;
Dobra znajomość serwerów i usług Microsoft Windows;
Doświadczenie w zarządzaniu Active Directory, DNS, DHCP, AD CS;
Doświadczenie w zarządzaniu serwerami Microsoft Exchange;
Doświadczenie w zarządzaniu serwerami bazodanowymi (MSSQL, MySQL);
Doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Vmware;
Umiejętność pisania skryptów automatyzujących procesy na systemach
Linux, Windows;
Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej;
Umiejętność szybkiego uczenia się;
Samodzielność w działaniu i rozwiązywaniu problemów;

•
•
•
•
•
•

Umiejętność pracy w zespole;
Mile widziana znajomość rozwiązań do monitorowania systemów i usług;
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu systemami antyspamowymi;
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu Office365;
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu serwerem SCCM;
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu pamięciami masowymi.

Co oferujemy:
•
•
•
•
•

Wdrożenie do pracy na nowym stanowisku oraz wsparcie przełożonego;
Profesjonalne, dynamiczne, pełne wyzwań środowisko pracy;
Szkolenia poszerzające kompetencje i rozwijające wiedzę;
Pracę w zgranym zespole;
Niezbędne narzędzia pracy.
CV prosimy przesłać za pomocą przycisku Aplikuj

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie
dokumentach aplikacyjnych przez ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, w celu realizacji procesu rekrutacji. Zostałem
poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. ”

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

