Aplikační/Linux administrátor (HPP)
O co se jedná?


Hledáme šikovného kolegu do týmu aplikační podpory



Práce na zajímavých projektech z oblasti telekomunikací (T-Mobile, Orange, ... )
Co budeš u nás dělat?



Konfigurovat svěřené aplikace (vlastní či produkty třetích stran - např. HPE eIUM, JBoss)



Řešit problémy, které se v aplikacích vyskytnou



Komunikovat se zákazníky, vývojáři a produktovou podporou (mezinárodní týmy)



Budeš mít na starosti instalaci a konfiguraci nových verzí a oprav



Také se budeš podílet na správě firemní infrastruktury
Jak si tě představujeme?



Orientuješ se v Unix/Linux prostředí (min. na úrovni pokročilý uživatel)



Zvládneš v angličtině písemnou i telefonickou komunikaci



Máš analytické myšlení a schopnost systematického řešení problémů



Jsi komunikativní, zodpovědný a rád se učíš nové věci



Jsi ochotný držet pohotovost 24/7 (oncall)



Jsi ve výhodě, pokud se orientuješ v administraci databází (Oracle, MySQL), ovládáš některý scriptovací
jazyk (Bash, PowerShell), nebo zvládáš Linux na administrátorské úrovni
Co ti můžeme nabídnout?



Firemní jazykové kurzy, technické školení a soft-skills školení



Propracovaný systém benefitních bodů, kde si vybere každý



Notebook a příspěvek na mobilní telefon



Sick days



Benefity jako stravenky, občerstvení na pracovišti, skvělá káva nebo pružná pracovní doba jsou u nás
samozřejmostí



Příjemné pracovní prostředí s dobrou dopravní dostupností



K tomu všemu výborný kolektiv, teambuildingové akce, fotbálek a šipky přímo v kanceláři

Jestli ses v předchozím textu našel, rádi tě poznáme.

Pošli své CV na jobs@artin.cz!

Jsme společnost zaměřená na programování, analýzu, testování a projektové řízení. Podporujeme
technologické výzvy, a i proto pracujeme na unikátním projektu RoboAuto, 1. robotické vozidlo v ČR.
Řešíme zajímavé projekty a zákazníkům v ČR a zahraničí přinášíme to, co chtějí, efektivně, chytře a
zároveň jednoduše. Jde nám o nejvyšší kvalitu nás – lidí a zároveň naší práce. Všichni si tykáme,
bavíme se a žijeme :). V minulém roce jsme získali titul „Cyklozaměstnavatel roku 2016 v Brně“. Naše
motto je „It's in the people – to jsme my = ARTIN. Více na: www.artin.cz

