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Specjalista ds. administracji IT i rozwoju
systemów
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60,
30-394 Kraków, poszukuje osoby zainteresowanej podjęciem pracy na stanowisku:
specjalista ds. administracji IT i rozwoju systemów.

W związku z ciągłym dynamicznym rozwojem Krakowskiego Parku Technologicznego i
realizacją nowych projektów we współpracy na naszymi partnerami, poszukujemy świetnie
zorganizowanej, uporządkowanej, starannej i komunikatywnej osoby, która będzie
odpowiedzialna za opiekę i rozbudowę środowiska IT. Do obowiązków administratora
należeć będzie m.in.:

administrowanie powierzoną infrastrukturą sprzętową i oprogramowaniem (m.in.
stacje komputerowe użytkowników, drukarki, urządzenia sieciowe, mobilne,
wizualizacyjne)

administracja i rozwój systemów monitorujących (np. Zabbix), inwentaryzacyjnych

szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z wykorzystywanych systemów
informatycznych

diagnozowanie i usuwanie problemów w powierzonych systemach informatycznych

przyjmowanie zgłoszeń użytkowników w zakresie powierzonych systemów i
wspieranie w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą urządzeń IT i
oprogramowania.

Od kandydatów oczekujemy dodatkowo:

gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów

znajomości zagadnień z obszaru sieci komputerowych, w tym umiejętności
podstawowej konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych Cisco/HP (switch, router,
firewall)

znajomości podstaw administracji systemami Linux, Windows

znajomość podstaw programowania (np. C, C++, PHP, python, bash, itp.)

znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, ale z umiejętnością
szybkiego zapoznawania się z dokumentacją techniczną wykorzystywanych i
wdrażanych rozwiązań IT (software, hardware).

Mile widziane dodatkowe umiejętności w wybranych obszarach:



znajomość narzędzi do monitoringu sieci (Zabbix)

umiejętność konfiguracji usług sieciowych (dns, dhcp)

znajomość języków skryptowych html, javascript

znajomość narzędzi typu CRM (np. SuiteCRM)

znajomość narzędzi typu DMS/ECM (np. Alfresco).

Oferujemy:

pracę w zespole wysokokwalifikowanych specjalistów

możliwość kreatywnej pracy nad ciekawymi projektami

ciągły kontakt z najnowszymi technologiami

pomoc całego zespołu w rozwiązywaniu problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłane CV z podaniem w tytule maila „Ogłoszenie –
IT” na adres e-mail: biuro@kpt.krakow.pl do dn. 3.12.2019 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp.

z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych)”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby

przyszłych rekrutacji przez okres 12 miesięcy od momentu przesłania aplikacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole

60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych

danych osobowych jest dobrowolne. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:

iod@kpt.krakow.pl
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