Systémový inžinier - Špecialista IS

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Návrh, implementácia a správa virtuálizačných platforiem – Microsoft, VMware - Správa, riešenie incidentov
a problémov systémov Windows Server 20xx
• Návrh, implementácia a správa Active Directory vrátane Domain Group Policy, DNS, DHCP, Súborové služby,
Terminálové služby, Failover Cluster
• Návrh, implementácia a administrácia správa Exchange 2013/2016/2019
• Návrh a implementácia riešení správy prostredí s využitím System center produktov (SCOM, SCCM, SCVMM,...)
• Účast pri implementáciách systémov
• Vytvárane analytickej, dizajnovej, systémovej dokumentácie
Zamestnanecké výhody, benefity
• Flexibilný čas
• Možnosť home office
• Školenia a profesionálny rast
• Prístup k najnovším technológiám
Informácie o výberovom konaní
Spoločnosť LYNX si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných úchádzov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
• vysokoškolské I. stupňa
Vzdelanie v odbore
• Informatika
Jazykové znalosti
• Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Vodičský preukaz
•B
Prax na pozícii/v oblasti
• Administrácia Windows serverov - Expert
Počet rokov praxe
•5
Kontakt
Kontaktná osoba: JUDr. Mária Cicoňová
Tel.: +421557271717
E-mail: jobs@lynx.sk

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Ďalšie požiadavky: (technické)
• praktické skúsenosti v konfigurácii a administrovaní Microsoft Windows
Server , AD služieb, DNS služieb, Súborových služieb, Terminálových služieb,
Poštových služieb (MS Exchange)
• praktické skúsenosti v oblasti cloudových služieb Microsoft 365
a Azuredetailná znalosť klientskych a serverových systémov
s OS Windows, vrátane princípov fungovania
• skúsenosti s konfiguráciou OS a štandardných služieb
• skúsenosti s implementáciami riešení správy prostredí s využitím
System center produktov (SCOM, SCCM, ...)
• skúsenosti so zálohovacími princípmi a technológiami
• znalosť TCP/IP, NetBios, SMB a pod.
• znalosti a praktické skúsenosti s virtualizačnými technológiami
(hlavne Hyper-V a VMware)
• znalosti konfigurácie a administrácie klastrovaných služieb vo Windows
prostredí
• vítaná certifikácia v oblasti produktov a technológií Microsoft
• vítané znalosti (aspoň teoretické) so SAN (Storage Area Network),
minimálne iSCSI
• vítané skúsenosti so značkovými technológiami (HPE, IBM, Lenovo)
• vítané znalosti LAN /WAN

