Obecnie poszukujemy osoby, która dołączyłaby do Działu Zarządzania i Utrzymania
Taboru w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. jako:

Specjalista ds. Teleinformatyki
Nr ref: NT/ST/14/2017
miejsce pracy: Katowice
Zadania:







zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną - konfigurowanie urządzeń, budowa nowych
węzłów infrastruktury,
zapewnienie sprawnej pracy infrastruktury poprzez monitorowanie urządzeń sieciowych,
analizowanie zdarzeń systemowych, lokalizowanie błędów, diagnostyka i ich usuwanie,
optymalizacja wydajności i rozwój infrastruktury teleinformatycznej,
uczestniczenie w prowadzonych projektach związanych z planowaniem, budową oraz
rozbudową sieci w obszarach LAN, WAN, WiFi, bezpieczeństwo, VoIP,
aktualizacja dokumentacji technicznej,
wsparcie techniczne dla klientów oraz pracowników firmy,
tworzenie skryptów oraz oprogramowania na potrzeby własne.

Wymagania stawiane kandydatom:










administracja routerami i przełącznikami Cisco – warunek konieczny,
implementacja i administracja tunelami VPN (IPSEC, IPSEC/GRE, L2TP/IPSEC),
administracja VmWare (ESXi 5.5, vSphere 5.5, vCenter 5.5) – warunek konieczny,
prawo jazdy kat. B,
wykształcenie minimum średnie techniczne (informatyka, telekomunikacja lub pokrewne), mile
widziani studenci ostatniego roku na kierunku informatyka,
znajomość j.angielskiego pozwalająca na swobodne czytanie dokumentacji technicznej,
odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
umiejętność ustalania priorytetów i zdolności analityczne,
dyspozycyjność,

Oferujemy:
 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę na umowę zlecenie – opcjonalnie,
 udział w ciekawych projektach i możliwość zdobycia nowego doświadczenia,
 dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych,
 dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole,
 ciekawe projekty informatyczne w 2017 roku,
 ambitne zadania w spółce publicznej
Kandydatów prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres rekrutacja@kolejeslaskie.com
W temacie wiadomości należy wpisać nr ref. Ogłoszenia NT/ST/14/2017.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w Kolejach Śląskich
Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z
2016. Poz.922).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
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