Zespół Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
poszukuje pracownika na stanowisko:

Administrator systemów informatycznych
W działającym przy Uniwersytecie Jagiellońskim Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS znajduje się
pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Środkowej 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 utrzymaniu i rozwoju unikalnej, multidyscyplinarnej infrastruktury badawczej,
okazję pracy w międzynarodowym środowisku ekspertów,
styczność z najnowszymi technologiami (VMware, Kubernetes, Avamar),
uczestnictwo w pełnym cyklu życia projektu (zakup, wdrożenie, zarządzanie),
rozwój zawodowy i osobisty,
intensywne szkolenia wdrażające i wsparcie merytoryczne,
dostęp do szkoleń na platformie Udemy Business,
szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne,
elastyczne godziny pracy, możliwość pracy hybrydowej,
pakiet sportowy,
pakiet socjalny,
prywatna opieka medyczna,
umowę o pracę,
stabilność zatrudnienia.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe lub ostatnie lata studiów: Informatyka lub pokrewne,
znajomość środowiska VMware
podstawowa znajomość systemów Linux (CentOS, Alma etc.),
podstawowa znajomość serwerów MS Windows(Server 2016, Serwer 2019),
znajomość sprzętu (serwery, macierze dyskowe)
umiejętność pracy zespołowej,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane:
• znajomość systemów kopii zapasowej (Avamar),
• doświadczenie w postępowaniach przetargowych,
• znajomość metodologii Agile/Scrum/Kanban.
Zakres Obowiązków:
• Zarządzanie, konfiguracja i utrzymywanie platformy wirtualizacji (VMware) oraz maszynami VM,
• Zarządzanie i administracja fizycznymi serwerami i stacjami roboczymi
• Zarządzanie i administracja fizycznymi systemami składowania i przechowywania danych,
• Zarządzanie i administracja centralnym systemem kopii zapasowej.
Informacje dodatkowe:
Oferujemy umowę o pracę na pełny etat na czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony w charakterze
administratora systemów informatycznych. Chętnych do podjęcia pracy w Centrum SOLARIS prosimy o przesłanie na adres
email: ireneusz.zadworny@uj.edu.pl

• CV,
• podpisanej i zeskanowej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Plik dostępny pod adresem:
https://synchrotron.uj.edu.pl/documents/1457771/139521157/Klauzula+informacyjna+nt+przetwarzania+danych++osobo
wych+kandydat%C3%B3w_PL/667936a5-d964-47d3-b150-11cfb302e9be
W tytule wiadomości prosimy wpisać „Administrator systemów informatycznych”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami.

