
Krok wyżej, 
krok dalej

O projekcie:

Nasza oferta jest szansą na zdobywanie doświadczenia u boku ludzi z obszaru rozwoju aplikacji 
i usług z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz podejścia Cloud Native. 
 

Twój zakres obowiązków:

proaktywne wspieranie klientów w optymalizacji ich strategii i rozwiązań chmurowych,
analiza i projektowanie procesu migracji rozwiązań klientów do Chmury
budowanie prototypów środowisk i procesów dla systemów Cloud Native dużej skali,
projektowanie architektury rozwiązań,
tworzenie rozwiązań w modelu programowalnej infrastruktury,
szkolenia i warsztaty dla klientów,
praca w małych, samoorganizujących się zespołach.

Nasze wymagania:

doświadczenie w budowaniu IaC, np. z użyciem Terraform, Ansible,
znajomość przynajmniej jednej z chmur publicznych: Azure, GCP,
umiejętność automatyzowania kodu oraz korzystania z usług API,
sprawne posługiwanie się językami skryptowymi,
zrozumienie procesów SDLC, umiejętność skonfigurowania deploymentu aplikacji w Javie, Go, 
Python, Node.js itp,
doświadczenie w projektach uruchamiania skonteneryzowanych aplikacji zarządzanych 
przez Kubernetes,
doświadczenie w korzystaniu z narzędzi CI/CD dla K8s: Jenkins X, GitLab CI, Tekton itp.,
doświadczenie w projektowaniu wysoko dostępnych i bezpiecznych rozwiązań,
znajomość architektury mikroserwisowej.

Mile widziane:

doświadczenie SRE + duże doświadczenie produkcyjne w projektach,
uczestnictwo w projektach Open Source,
widoczność w community (meetupy, konferencje, blog).

Oferujemy:

pracę w bardzo dynamicznym środowisku, w nowatorskich projektach z wykorzystaniem tego co najlepsze 
w technologii, dla klientów w Polsce i za garnicą,
naszych pracowników obejmujemy opieką medyczną oraz dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym, 
pokrywamy też koszty karty Multisport,
organizujemy i współfinansujemy naukę języka angielskiego,
pracujemy  w elastycznych godzinach, w zwinnym środowisku pracy z wykorzystaniem czołowych 
aplikacji zwiększających jej efektywność takich jak: Google Workspace, Slack, GitHub, Jira,
oferujemy pracę  na wysokiej jakości sprzęcie (MacBook Pro, iPhone),
kiedy chcesz skorzystać z biura masz do dyspozycji pyszną kawę od baristy, zdrowe przekąski, 
owoce oraz strefę relaksu,
od pierwszego dnia pracy uzyskasz dostęp do materiałów szkoleniowych i platform edukacyjnych 
w obszarze rozwiązań Google oraz Microsoft - liczą się Twoje chęci,
staramy się być z pracownikami w ważnych momentach nie tylko życia zawodowego - wspólnie 
celebrujemy również ważne wydarzenia w życiu prywatnym,
tworzymy kulturę otwartej komunikacji i wymiany wzajemnych doświadczeń,
cenimy inicjatywę własną i wspieramy autonomię w podejmowaniu decyzji,
w pierwszych dniach przywitamy Cię na onboardingu, w trakcie którego w luźnej atmosferze poznasz 
zespół, firmę i swoje obowiązki - nie zapominamy o powitalnym prezencie, oraz przypisaniu Ci 
“cloud buddy”, aby jeszcze bardziej wesprzeć proces Twojej aklimatyzacji..

Chmura Krajowa to dostawca rozwiązań chmurowych. Działa w modelu multicloud oferując zarówno
usługi świadczone z autorskiej Platformy Chmury Krajowej jak i chmur publicznych Google i Microsoft.
Jej wyróżnikiem na rynku są usługi dodane. Zespół certyfikowanych inżynierów i architektów
chmurowych pomaga klientom w doborze technologii, migracji istniejących aplikacji, budowie,
rozwoju i utrzymaniu natywnych rozwiązań w chmurach publicznych oraz monitorowaniu
i zapewnieniu bezpieczeństwa środowiska IT. Dodatkowo wspiera klientów w procesie budowy
kompetencji niezbędnych by w pełni wykorzystać potencjał chmury w realizacji ich strategii 
biznesowej.Chmura Krajowa łączy najnowsze technologie i ludzi, kt rzy potrafią je wykorzystać. 
Dzięki temuskutecznie pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach 
transformacji cyfrowej.

Aktualnie do naszego zespołu Multicloud Onboarding and Migration Services szukamy: 

Aplikuj

wynagrodzenie: 
24-26 tys brutto

rodzaj umowy: 
UoP lub B2B

wymiar pracy: 
pełny

Cloud Architect
Miejsce pracy: Warszawa lub zdalnie

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7fbbb98872f34a479c5311387284ae7d

