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Společnost OKIN Group, a.s., divize OKIN Outsourcing hledá vhodné kandidáty na pozici: 

Specialista pro UNIX server (Ostrava) 

Spolupráce na projektu s jednou z největších mezinárodních společností zabývající se telekomunikační 
technikou a internetovými službami. 

Popis práce: 

- zodpovědnost za zajištění prvotřídní podpory pro zákazníky v oblasti technických problémů, které 
mohou vzniknout v rámci serverů UNIX 
- poskytování podpory operačních systémů UNIX, hardwarových platforem a správa zařízení Oracle/SUN 
- instalace a konfigurace operačních systémů UNIX a souvisejícího počítačového hardwaru 
- práce s týmy poskytující podporu klíčových internetových služeb, jako je web, DNS, Mail, Radius, VoIP a 
zálohování (TSM)  

Požadujeme: 

- SŠ/VŠ vzdělání 
- anglický jazyk na velmi dobré úrovni podmínkou 
- schopnost pracovat v týmu 
- výborné komunikační dovednosti 
- samostatnost 
- zkušenosti s Unix/Linux servery nejlépe Oracle/SUN Solaris 5,6 - 10  
- zkušenosti s Oracle / Sun servery 
- znalost Solstice Disk Suite/VERITAS 
- dobrá znalost TCP/IP  
- znalost základních bezpečnostních protokolů (SSH, sFTP, Kerberos) 
- základní znalost systému Windows  

Nabízíme: 

- práci na hlavní pracovní poměr 
- zázemí silné nadnárodní společnosti  
- zaměstnanecké výhody (stravenky, jazykové kurzy, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní 
připojištění, očkování proti chřipce…) 
- každodenní využití anglického jazyka 
- možnost odborného a kariérového růstu (možnost posunu na Level 2, Level 3 Engineer) 
- možnost práce na projektech (tvorba/změna/tunning zákaznických sítí) 
- perspektivní a odpovědnou práci 
- samostatnou a tvůrčí práci s nejnovějšími technologiemi 
- příjemné pracovní prostředí v mladém dynamickém kolektivu 

V případě Vašeho zájmu o nabízenou pozici zašlete prosím svůj životopis v ČJ a AJ na: 

petra.kovarova@okin.eu 

Další volné pozice můžete shlédnout na našich webových stránkách: 

http://www.okinoutsourcing.com/cz/zamestnani/volna-mista/ 


