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Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko
Administrator IT
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 utrzymanie serwerów produkcyjnych i testowych – Windows oraz Linux
 bieżące administrowanie oraz utrzymanie sieci komputerowej (LAN, WAN, WIFI)
 administracja usługami DNS, DHCP, pocztą elektroniczną
 administracja i serwis stacji roboczych MS Windows
 tworzenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych
 udzielanie wsparcia technicznego w zakresie systemów IT
Niezbędne wymagania
 znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer 2008-2016 oraz Linux Debian
 znajomość środowiska wirtualizacyjnego WMWare
 znajomość technologii sieci LAN, WAN i WiFi (przełączniki, kontrolery WiFi HP)
 znajomość środowiska Apache/PHP/MySql
 znajomość ActiveDirectory, MS Exchange, MS Sharepoint
 znajomość SQL oraz baz danych mySQL i MS SQL
 znajomość protokołów używanych w sieci Internet
 wykształcenie wyższe techniczne
 znajomość języka angielskiego
Mile widziane będą
 umiejętność dobrej organizacji pracy,
 wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie w pracę,
 solidność i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie.
Co oferujemy
 umowę o pracę

 stabilne zatrudnienie w uczelni publicznej
 dodatkowe korzyści wynikające z Regulaminu Wynagradzania i Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych
 dobrą atmosferę pracy
 udział w ciekawych projektach
 możliwość podnoszenia kwalifikacji
Wymagane dokumenty
 szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia na umowie o pracę) ,
 list motywacyjny,
 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte
umiejętności

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: edyta.bzukala@up.krakow.pl
Na zgłoszeniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Uniwersytet Pedagogiczny zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do
powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

