
KELDATA  obsługuje  od  strony  informatycznej  małe  i

średnie  przedsiębiorstwa  oraz  prywatne  osoby.  Działa  na

terenie Trójmiasta i okolic.

W  swoich  rozwiązaniach  często  korzysta  z

opensource'owych rozwiązań.

Aktualnie prowadzimy nabór na stanowisko:

SPECJALISTA IT
miejsce pracy: Gdańsk

Zakres obowiązków:

• naprawa i konfiguracja sprzętu komputerowego

• konfiguracja i utrzymanie serwerów (Windows Server, Linux)

• pomoc zdalna jak i na miejscu u klientów firmy

• konfiguracja urządzeń sieciowych

• szukanie potencjalnych klientów dla produktów oferowanych przez firmę

• utrzymanie i rozbudowa sieci LAN

Wymagania:

• wykształcenie wyższe informatyczne lub student(ka) ostatnich lat informatyki

• zaangażowanie w wykonywaną pracę

• sumienność i dokładność

• otwartość i umiejętność współpracy z klientem

• znajomość systemów serwerowych Windows, Linux oraz pozostałych wersji Windows, Linux i 

MacOS

• obycie z sieciami: Ethernet, VPN (openvpn, ipsec), routing, firewall (iptables), budowa sieci, 

konfiguracja podstawowych urządzeń: switche, AP, serwery LAMP
• znajomość zagadnień bazodanowych (w szczególności MSSQL, MySQL i PostgreSQL)

• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej

• szybkie przyswajanie nowej wiedzy

• podstawowa znajomość pisania skryptów bash, bat

• prawo jazdy kat. B

Mile widziana osoba:

• ze znajomością podstaw technik sprzedaży

• z doświadczeniem na podobnym stanowisku

• posiadająca umiejętność programowania (w szczególności PHP)

• będąca pasjonatem tematów związanych z informatyką

• posiadająca własny samochód

Oferujemy:

• pracę w stałych godzinach

• umowa o pracę

• przyjazną atmosferę w pracy

Jeżeli ta oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie, prosimy o  przesłanie CV na adres praca@keldata.com

w  tytule  umieszczając  „PRACA  IT”.  Termin  składania  ofert  mija  26.02.2016.  Skontaktujemy  się  z

wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie

danych osobowych Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883 )".

NIEAKTUALNE


