Jsme nejrychleji rostoucí technologická firma v České republice v roce 2016. Poskytujeme profesionální
cloudové a IT služby a bezpečnostní řešení. My jsme cloud.

Wintel Administrator
Místo výkonu práce: Kolín / Lužice u Hodonína

Co budete mít u nás na starosti?
•

Instalaci, upgrade, konfiguraci, provoz, monitoring a
reporting serverových systémů
Na základě požadavků provádění konfigurací serverů,
databází a diskových systémů
Zavádění nových metod a technologií do serverových
systémů a plánování ve svěřené oblasti (BP, licence,
outsourcing)
Spolupráci na kapacitním plánování a rozvoji
(společně s architekty)
Detekci a analýzu problémů, samostatné řešení i
složitějších incidentů - komunikaci se specialisty a
koncovými uživateli, případně dodavateli systémů
Pracovní činnost mimo běžnou pracovní dobu
prostřednictvím plánované pracovní pohotovosti

•
•

•
•

•

Co byste měl/a splňovat?
•
•
•

•
•
•
•
•

Proč se stát součástí našeho týmu?
Jsme menší česká technologická společnost
Prodáváme služby vlastního datového centra,
pracujeme s nejmodernějšími technologiemi
• Oceníme Vaši šikovnost a chuť se rozvíjet
• Stojí za námi silná finanční skupina KKCG
• 5 týdnů dovolené, 3 sickdays ročně, stravenky
(100Kč/odpracovaný den), MultiSport, cafeterie
s příspěvkem 1000,-/měsíčně po zkušební době
•
•

SŠ absolvent
2 roky úspěšné praxe v oblasti správy operačních
systémů Windows Server
Alespoň středně pokročilé znalosti administrace
Microsoft platforem (Active Directory, virtualizační
technologie Hyper-V, MS SQL 2014/2016, Windows
Server 2012 R2 / 2016), dohledových technologií
(SCOM), pokročilá znalost Powershell
Všeobecná technická znalost IT služeb a jejich
vzájemných vazeb; základní znalost ITSM procesů
Obecný přehled o trendech a technologiích v oblasti
datových center
Angličtina na středně pokročilé úrovni (úroveň čtení
dokumentace)
Ochota pracovat v pohotovostním režimu
Zodpovědný člen týmu, proaktivita

Za co získáte body navíc?
•
•

Znalost VMware a PowerCLI
Znalost Icinga nebo Nagios

Kontaktujte nás
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám své CV nebo odkaz na LinkedIn profil a dejte nám vědět, čím Vás nabízená
pozice oslovila a co můžete ze svých zkušeností, znalostí i dovedností nabídnout DataSpringu.
E: kariera@dataspring.cz | M: +420 778 497 649

