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Ваш надійний помічник

Інженер комп'ютерних систем, 18000 грн.
Київ,
Рубрики: IT, WEB
фахівці
Вимоги
Освіта:

повна вища

Досвід роботи: від двох років
Графік
роботи:

повний робочий
день

Опис
вакансії
Привіт! Ми — компанія «Едем-Авто», офіційний дилер автомобілів Hyundai в Україні. Автоцентр включає салон з продажу
авто, станцію технічного обслуговування та відділ продажу запчастин. Вже третій рік поспіль — лідер з продажів
автомобілів Hyundai в Україні.
Шукаємо впевненого IT-Фахівця на посаду Інженера з комп’ютерних систем. Тобі точно до нас, якщо ти спритний гік не
тільки в програмній частині, але й добре знаєшся в апаратній складовій.
Твоїми обов’язками будуть:
· Моніторинг роботи серверного і мережевого обладнання;
· Технічне обслуговування та усунення аварійних ситуацій;
· Установка і настройка Windows і Linux OS;
· Участь в проектах по розгортанню нових систем, тестових середовищ, оптимізації ресурсів;
· Налагодження та адміністрування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання;
· Антивірусний захист та відновлення інформації;
· Налаштування серверів на базі MS Windows Server, Linux;
· Налаштування / підтримка AD;
· Налаштування Wi-Fi обладнання;
· Налаштування мережі, прокладка і обжимка;
· Адміністрування та обслуговування відеоспостереження;
· Обслуговування серверного обладнання, мережевого устаткування і робочих станцій компанії;
· Налагодження та адміністрування служб DNS, DHCP, VPN, резервного копіювання;
· Адміністрування поштової системи, хмарних служб, доменів компанії;
· Адміністрування телефонії.
Супер, якщо ти маєш:
· Вищу профільну освіту — (IT).

· Досвід роботи на аналогічній посаді від 4-х років.
· Знання англійської мови (рівень читання документації).
· Бажання працювати, розвиватися і досягати результату.
· Твої особистісні якості: відповідальність, активна життєва позиція, вміння працювати в команді.
Професійні навики нашого кандидата:
· Знання роботи мережі і сервісів DNS, Apache, FTP, MySQL, POP3, SMTP, SSH, DIG, WHOIS.
· Досвід роботи з системами моніторингу (Zabbix);
· Досвід адміністрування - Ubuntu, Debian, CentOS, Windows server;
· Розуміння мережевих технологій: Routing (BGP, OSPF), Switching (MSTP, LACP).
· Знанням основних мережевих технологій і принципів (стек TCP / IP); розуміння технологій VPN, NAT, Proxy;
· Знанням загальних принципів роботи Active Directory, DNS, GPO, Radius, Exchange, SQL Server, IIS, продукти System
Center;
· Розумінням технологій віртуалізації (VMWare);
· Розумінням технологій бекапу (RAID, Symantec)
· Досвід роботи з IP-телефонією (Asterisk, Flask, Ajam);
· Досвід адміністрування Exchange Server.
· Досвід адміністрування системи відеоспостереження (DVR, NVR).
· Розуміння принципів роботи стека TCP / IP, мережевих служб, служб аутентифікації і авторизації, поштових систем, вебслужб, досвід їх адміністрування.
На тебе чекає:
· Офіційне працевлаштування та ЗП за результатами співбесіди.
· Відпустки та лікарняні — згідно законодавства.
· Молодий і згуртований, життєрадісний колектив.
· Графік роботи з ПН по ПТ — 8.00−17.00.
· Безцінні знання та досвід.
· Ми знаходимось на правому березі Києва, Кільцева дорога (Святошинський р-н). 10 хвилин транспортом від ст. м.
Житомирська до зуп. Литвиненко-Вольгемут або Віді Автосіті (неподалік від повороту на м. Вишневе; с. Софіївська
Борщагівка).
Пропонуємо тобі стати частиною команди лідерів! Секрет лідерства — співробітники, які формують велику дружню родину!
Чекаємо на Твоє резюме з бажаним рівнем заробітної плати!
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