Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. wsparcia IT oraz ds. sieci
W działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS znajduje się pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej synchrotron - akcelerator
elektronów i źródło promieniowania synchrotronowego. Obecnie jest to najnowocześniejsze i największe
multidyscyplinarne urządzenie badawcze w Polsce. Jako inwestycja strategiczna dla rozwoju nauki synchrotron
SOLARIS (www.synchrotron.uj.edu.pl) został umieszczony na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Praca w Centrum zapewnia:
•
•
•
•
•

udział w projektowaniu, budowie i uruchomieniu unikalnej, multidyscyplinarnej infrastruktury
badawczej
pracę w międzynarodowym środowisku ekspertów oraz zakresie nowoczesnych technologii,
możliwość szerokiego rozwoju zawodowego i osobistego
szkolenia branżowe oraz udział w międzynarodowych konferencjach
atrakcyjne zarobki

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie kierunkowe informatyka, elektronika, fizyka lub pokrewne
minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
znajomość Active Directory (domeny, użytkownicy, grupy, uprawnienia dostępu do plików)
znajomość zagadnień sieciowych
znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT
umiejętność konfiguracji oraz zarządzania sprzętem sieciowym
umiejętność oraz konfiguracja sprzętu komputerowego
znajomość systemów Linux (CentOS, Debian etc.) oraz Windows
umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Mile widziane:
• znajomość metodologii Agile/Scrum/Kanban,
• posiadane certyfikaty redhat, microsoft, vmware
• umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych ( switch, router, firewall, kontrolery wi-fi)
• znajomość pisania skryptów konfiguracyjnych np.:(powershell, python, bash, etc.)
• doświadczenie w testach penetracyjnych
• znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją maszyn oraz sieci

Zakres obowiązków:
• kompleksowe wsparcie użytkownika
• rozwiązywanie bieżących problemów w infrastrukturze IT
• konfiguracja sprzętu komputerowego oraz jego połączenie
• konfiguracja sprzętu sieciowego oraz jego połączenie
• przygotowanie przetargów, zakupów sprzętu komputerowego
• ewidencja majątku, dodawanie nowego sprzętu do listy magazynowej
• instalacja oprogramowania komputerowego
• przygotowanie instrukcji oraz raportów
• stały monitoring oraz nadzór nad infrastrukturą IT
• ciągłe doskonalenie warsztatu inżynierskiego, a w tym udział w szkoleniach branżowych oraz
konferencjach międzynarodowych
Miejsce pracy: Kraków (Kampus UJ)

Informacje dodatkowe:
Oferujemy umowę o pracę na pełny etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony
Aplikuj!
Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres email: p.kurdziel@uj.edu.pl:
• CV,
• podpisanej i zeskanowanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Plik dostępny pod adresem:
https://synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/klauzula+UJ+rekrutacja.pdf/ba484c1d-9ebd4bd0-81c0-bd76d913dffc

W tytule wiadomości prosimy wpisać: Specjalista ds. wsparcia IT oraz ds. sieci

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

