Specjalista - administrator systemów informatycznych
Wymagania:






wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne
bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych GNU/Linux (Debian, OpenSUSE), MS Windows
Server w zakresie instalacji, konfiguracji i zarządzania systemem oraz usługami serwerowymi
znajomość technologii wirtualizacji zasobów serwerowych (np. VMware)
znajomość zagadnień związanych z konfiguracją połączeń sieciowych oraz rozwiązaniami typu HA
znajomość konfiguracji środowiska uruchomieniowego dla aplikacji w technologiach JAVA, PHP,
Python
umiejętność zarządzania relacyjnymi bazami danych np. MySQL, PostgreSQL i Oracle
umiejętność pisania skryptów powłoki systemu operacyjnego



umiejętność szybkiego uczenia się, chęć poznawania nowych technologii



umiejętność pracy w zespole



samodzielność



znajomość języka angielskiego w zakresie technicznym





Dodatkowym atutem będzie:




przebyte szkolenia i uzyskane certyfikaty w zakresie administracji środowiskiem wirtualnym
Vmware
przebyte szkolenia i uzyskane certyfikaty w zakresie administracji serwerami/macierzami
dyskowymi
kilkuletnie doświadczenie na stanowisku administratora systemów informatycznych

Zakres zadań:




konfiguracja i bieżące utrzymanie ciągłości pracy udostępnianych usług
instalacja, konfiguracja i bieżące utrzymanie ciągłości pracy serwerów
współpraca z wskazanymi zespołami w ramach realizowanych na Uczelni projektów

Oferujemy:





pracę w niekorporacyjnym środowisku
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
rozbudowane świadczenia socjalne
możliwość rozwoju, szkolenia

Aplikacje:


CV prosimy kierować pod adresem: Politechnika Gdańska, Centrum Usług Informatycznych, 80233 Gdańsk ul. G.Narutowicza 11/12, bądź w załączeniu do e-maila na adres cui@pg.edu.pl.
Na aplikacje czekamy do 12.10.2018 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z
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04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod
pocztowy: 80-233).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: –
iod@pg.edu.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a
następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy
prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
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