Systémový administrátor
Chceš spravovat systémy, na kterých opravdu záleží? Chceš se podílet na jejich implementaci,
navrhovat vylepšení, rychlejší a efektivnější postupy? Chceš řešit zádrhely, mít za sebou hromadu
vyřešených ticketů?
Dodáváme a spravujeme autentizační a transakční systémy pro největší české banky, do
telekomunikací i nejznámějších retailových firem. Systémy, které používají miliony lidí. A hledáme
člověka, který nám s tím pomůže.
CO BUDEŠ DĚLAT:
Administraci běžících systémů, implementaci nových, správku toho, co se pokazí. Budeš řešit
nestandartní situace a technické komplikace, ale i tvořit dokumentaci.
Děláme na Linuxu i Windows, databáze běží na ORACLE a MySQL. Potřebujeme, abys uměl tohle, plus
věděl něco o sítích a skriptovacích jazycích. Jestli máš VŠ nebo SŠ je celkem fuk. Ale na čem záleží je
schopnost logicky uvažovat a hlavně komunikovat v týmu. Na to u nás hodně dáme. Sdílíme
problémy a jejich řešení, zlepšováky, novinky, prostě všechno co nás posune. A měl bys umět aspoň
pasivně anglicky. Ale to už snad umí dnes každý.
CO TI MŮŽEME NABÍDNOUT:
To bude dost na tobě. Z výše uvedeného ti asi došlo, že to může být rozmanité a dost se naučíš.
Nelpíme na jediném postupu, chceme, aby to bylo správně a rychle. Můžeš toho dost vymyslet.
Pokud zjistíš, že víc než administrace tě baví kódování, posunem tě. Vzdělávání fandíme, pošleme tě
rádi tam, kde se něco dozvíš. Oddělení Servis, kam budeš patřit, u nás hodně rychle roste. A lidi s ním.
Dostaneš relevantní ohodnocení a podíl z projektu. Nemáme dané škatulky, každý je individualita.
Konkrétní výši dohodneme osobně, podle toho, co umíš a budeš chtít dělat.
Jsme normální lidi a normálně se bavíme. Firma nám párkrát do roka uspořádá fajn akci a mezi tím si
to děláme příjemné sami v menších partičkách. Něco najdeš na facebooku nebo youtube.
Naše benefity najdeš na www.bitsnami.cz
Když nám pošleš CV nebo LinkedIn, ozvem se ti do 10ti pracovních dnů. V každém případě. Pak už by
ses potkal osobně se svými kolegy a pak se uvidí.

A tohle UPOZORNĚNÍ sem prý máme napsat: Zasláním životopisu souhlasíte s uchováváním
osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto
poskytujete společnosti MONET+,a.s., byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi, pouze
pro účely výběrových řízení a maximálně po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně
nebo elektronicky odvolán.
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