Álláslehetőség
Ismét bővül a csapatunk, így rendszergazda kollégát keresünk!
Igen, ide, a képek valósak, a csapat nagyon jó, az iroda kiváló, légy te is csapa ag!
A pingvin a kedvenc állatod? Szeretnél Linux szakértővé válni vagy már az is vagy? Szeretnél örömet
okozni sok zezer felhasználónak a munkáddal és pozi v nyomot hagyni a hazai IT piacon?
Ha igen pont téged keres a Tárhely.Eu K , az ország sok szempontból vezető hosz ng szolgáltatója!
Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:

Rendszerüzemeltető, rendszergazda
Főbb feladatok, munkák:
> Magas rendelkezésre állású Linux és egyéb rendszerek
üzemeltetése
> Második és harmadik szintű online támogatás biztosítása
> Új Linux rendszerek és támogató programok felépítése és
fejlesztése, üzemeltetési környezet kialakítása, folyamatok
automa zálása, op malizálása és dokumentálása

Az álláshoz tartozó elvárások:
> Legyen a Linux az életed egyik fő meghatározó eleme
> Linux rendszerek üzemeltetésben szerze minél
mélyebb gyakorlat
> Minimális virtualizációs tapasztalat
> Linux operációs rendszer installáció, op malizálás
> Apache, PHP, MySQL, IPtables üzemeltetési ismerete
> Hálóza alapismeretek
> Lelkiismeretes munkavégzés, jó problémamegoldó
készség
> Pozi v gondolkodás és beállíto ság
(a pohár nálunk félig tele van!)

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
> A jó humorérzék, ping-pong és
csocsó tudás is előny, nálunk
használni fogod:)
> Emelle script nyelvek ismerete
(Bash, Perl, stb.)
> Gyakorlat a magas rendelkezésre
állású megoldások tervezésében
és kiépítésében
> Magasabb szintű angol
nyelvtudás
> Minimális PHP, SQL programozási
ismeret
> Népszerűbb CMS rendszerek
felépítésének ismerete
> VMware / Xen / KVM
üzemeltetési tapasztalat
cPanel/WHM
ismerete
>
> B pusú jogosítvány

Álláslehetőség
Amit kínálunk:
> Versenyképes ﬁzetés, céges mobil és laptop az első hónapok után
> Akár azonnali munkakezdés
> Kiváló infrastruktúra, folyamatos fejlesztések
> Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
> Agilis, start-up jellegű szemlélet, stabil és biztos há erű cég
> Fiatalos és krea v légkör, összetartó csapat
> Nem csak új munkatársaid közö , hanem az ügyfelek körében is
megbecsülnek majd, hiszen sok embernek okozol örömet
megbízható és folyamatosan fejlődő szolgáltatással
Szükséges tapasztalat:
> 3-5 év linux tapasztalat
Szükséges nyelvtudás:
> Nem igényel nyelvtudást
Munkavégzés helye:
> Budapest, IX. kerület
Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzod ﬁzetési igény megjelölésével a
feltüntete email címre várjuk!

