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, którzy potraﬁą je wykorzystać.
Dzięki temu skutecznie pomaga przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach
transformacji cyfrowej.
Aktualnie do naszego zespołu Managed Services szukamy:

Network Administrator
Miejsce pracy: Warszawa / hybrydowo

Aplikuj

poziom stanowiska:
Intermediate

wynagrodzenie:
14-16 tys brutto

rodzaj umowy:
UoP / B2B

wymiar pracy
pełny

O projekcie:
Nasza oferta jest szansą na zdobycie unikalnego doświadczenia na polskim rynku jakim jest tworzenie
rozwiązań dedykowanych dla chmur publicznych opartych o wielu dostawców. Nauczysz się tworzyć
rozwiązania wielkiej skali, poznasz unikalne technologie i będziesz miał wpływ nad projektowaniem
rozwiązań chmurowych.
Twój zakres obowiązków:
nadzór i opieka techniczna nad środowiskami informatycznymi, w szczególności jego bieżące
monitorowanie oraz utrzymanie aktualnego stanu zabezpieczeń,
analiza i działania proaktywne w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i wydajności,
planowanie, optymalizowanie i automatyzacja zarządzania środowiskiem
wykonywanie kopii bezpieczeństwa, nadzór nad tym procesem oraz testowanie planów utrzymania
ciągłości biznesowej,
reagowanie na awarie i zgłoszenia użytkowników, w tym podejmowanie działań prewencyjnych
i naprawczych,
obsługa sytuacji awaryjnych w ramach 3 linii wsparcia, również poza standardowymi godzinami pracy,
uczestnictwo w projektach informatycznych oraz zmianach zarządzanego środowiska,
współpraca z innymi grupami wsparcia i dostawcami zewnętrznymi,
prowadzenie dokumentacji technicznej.

Nasze wymagania:
minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze sieci komputerowych (LAN, WAN, routing, switching,
loadbalancing, SDN),
bardzo dobra znajomość urządzeń F5 (LTM, GTM, AWAF),
bardzo dobra znajomość urządzeń sieciowych (Cisco, Juniper, Arista, Fortigate),
bardzo dobra znajomość VmWare NSX,
znajomość systemów monitorowania Zabbix, Grafana, InﬂuxDB,
umiejętność zarządzania środowiskami za pomocą kodu (Terraform, Ansible),
umiejętność prowadzenia zaawansowanej diagnostyki problemów w działaniu sieci np. przy pomocy
narządzia Wireshark,
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
znajomość administracji systemami Linux (RedHat/Debian/Ubuntu),
znajomość podstaw działania chmur publicznych (GCP/Azure),
znajomość zagadnień poza głównym obszarem kompetencji (wirtualizacja, konteneryzacja, monitoring,
storage, systemy operacyjne).
Oferujemy:
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.

Krok wyżej,
krok dalej

