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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

 

1. Nazwa stanowiska pracy: 

Administrator sieci i serwerów Linux 

2. Niezbędne wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności: 

a) znajomość systemów Microsoft/Linux na poziomie administracyjnym,  

b) znajomość języków skryptowych,  

c) znajomość konfiguracji LAN w tym zaawansowanego rutingu, VLAN, zabezpieczeń i diagnostyki LAN, 

konfiguracji WiFi,  

d) język angielski specjalistyczny w piśmie.  

Uwaga: szczegółowe wymagania odnośnie punktów a) - c), które mogą być objęte sprawdzianem wiedzy i 

umiejętności podczas rekrutacji zawiera załącznik. 

3. Dodatkowe wymagania: 

a) preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, 

b) pożądana znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie B1/B2, 

c) mile widziane: studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu stanowiska, w szczególności 

certyfikaty Cisco/Microsoft  

d) pożądana znajomość zagadnień związanych z konfiguracją apache, freeradius, LDAP/DC, ISCSI 

e) oczekiwane kompetencje osobiste i społeczne: umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na 

klienta, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność.  

4. Zakres obowiązków:  

zarządzanie serwerami Linux, siecią LAN, vmware, przydzielanie adresów i nazw, koordynacja 

wsparcia zewnętrznego LAN. 

Uwaga: szczegółowy zakres obowiązków zawiera załącznik. 

5. Wymiar etatu: 1,00 (pełen), zatrudnienie w możliwie najbliższym terminie, preferowane od 

czerwca 2016r. 

6. Wymagane dokumenty : 

a) List motywacyjny, 

b) Curriculum Vitae  

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, 

d) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia 

posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności. 

 

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych (w budynku głównym  ASP                            

w Krakowie przy pl. Matejki 13, pok. 108 lub pocztą albo na adres e-mail praca@asp.krakow.pl)                               

z dopiskiem: "oferta w naborze na stanowisko administratora sieci i serwerów Linux" do dnia 07.06.2016r.  

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą                         

z 29.08.1997r.  o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. 2014r., poz. 1182)” . 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia                          

o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia 

kandydatury do zatrudnienia. 
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Załącznik do ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Administrator sieci i serwerów Linux 

 

Szczegółowy zakres obowiązków: 

1. zarządzanie serwerami linux: 

a) konfigurowanie/aktualizacje/optymalizacje/bezpieczeństwo systemów operacyjnych  

b) konfigurowanie usług i ich składowych 

c) zarządzanie bezpieczeństwem, reakcja na incydenty 

d) zarządzanie użytkownikami, grupami i ich uprawnieniami, 

2. konfigurowanie systemów MacOSX  

3. konfiguracja systemów Android (instalacja oprogramowania) 

4. konfiguracja urządzeń VOIP 

5. zarządzanie siecią LAN (konfiguracja urządzeń sieciowych, przygotowywanie wytycznych do 

konfiguracji dla urządzeń podłączanych do sieci dla pozostałych osób w dziale oraz dla firm 

zewnętrznych (bezpieczeństwo, adresacja) 

6. podłączanie urządzeń do sieci LAN 

7. prowadzenie dokumentacji sieci LAN (urządzeń i ich adresacji/konfiguracji oraz warstwy fizycznej: 

gniazd, paneli krosowych, połączeń między szafami, łączy zewnętrznych) 

8. zarządzanie łączami: testy wydajności, zgłaszanie awarii, uzgodnienia konfiguracji 

9. zarządzanie wirtualizacją, maszynami wirtualnymi, 

10. wykonywanie kopii zapasowych danych i systemów przechowywanych na serwerach, 

11. rozwiązywanie problemów użytkowników: zapomniane hasła, pomoc w konfiguracji WiFi, zakładanie i 

kasowanie kont 

12. wsparcie wdrożenia ERP w zakresie SSO, integracji systemów, przekazywania danych między 

systemami, zarządzanie bazami danych, wsparcie wykonywania kopii zapasowych 

Szczegółowe wymagania: 

1. znajomość środowiska Linux (wskazane: debian/centos) od strony użytkownika i administratora (pliki 

konfiguracyjne), znajomość narzędzi konsoli (ping/traceroute/whois/grep/find itp) 

2. umiejętność czytania logów systemowych, 

3. znajomość środowiska bash, pisania skryptów, 

4. umiejętność konfiguracji serwera poczty elektronicznej (wskazane: postfix/courier, antywirus, antyspam: 

greylisting, spamassassin), interface www 

5. znajomość linuxowych baz danych (postresql, mysql) od strony administracyjnej (zarządzanie 

użytkownikami, tworzenie i usuwanie baz, archiwizacja) oraz od strony programisty BD (proste 

zapytania) 

6. umiejętność konfiguracji serwera WWW (wskazane: Apache + moduły bezpieczeństwa, serwery 

wirtualne), przynajmniej podstawowa znajomość HTML/PHP/JS 

7. umiejętność instalacji CM (WP, Joomla), innego oprogramowania opartego o www, (wskazane: 

Rouncube + instalacja/integracja pluginów),  

8. znajomość narzędzi statystyk łącza/monitorowania ruchy (nfdump/nfsen) 

9. znajomość narzędzi do monitorowania stanu urządzeń sieci LAN, serwerów (nagios) 

10. znajomość technologii VOIP,  

11. umiejętność konfiguracji serwera DHCP oraz DNS (bind w powiązaniu z  aktualizacją stref z kontrolera 

domeny, HA) 

12. umiejętność konfiguracji reguł iptables, 

13. umiejętność generacji certyfikatów/CSR, konfiguracja usług/serwerów do użycia certyfikatów 

14. umiejętność konfiguracji klienta/serwera VPN 

15. znajomość adresacji/konfiguracji sieci IP (adres IP, maska, brama, ruting) 
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16. autoryzacja użytkowników (znajomość konfiguracji serwera FREERADIUS, integracja z AD, wskazana 

znajomość EDUROAM) 

17. konfiguracja sieci WiFi (znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem) 

18. znajomość środowiska do wykonywania kopii zapasowych (wskazana: Bacula) 

19. konfiguracja urządzeń sieciowych: ruterów, przełączników zarządzalnych, kontrolerów WiFi (wskazane 

doświadczenie ze sprzętem sieciowym CISCO oraz znajomość Cisco IOS) 

20. znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych,  

21. znajomość zagadnień związanych z VLANami, rutingu między nimi, adresacji 

22. znajomość technik wirtualizacji (wskazana znajomość VMware ESX/ESXi) (tworzenie, zarządzanie 

maszynami wirtualnymi) 

23. znajomość technologii macierzowych (wskazana znajomość macierzy infortrend/EMC) 

(konfiguracja/optymalizacja), umiejętność konfiguracji ISCSI 

24. znajomość fizycznej warstwy sieci LAN (skrętka: umiejętność zarobienia wtyczki/gniazda, światłowód, 

krosowanie), umiejętność zaprojektowania prostej struktury sieci LAN 

25. umiejętność posługiwania się narzędziami do monitorowania pakietów (Wireshark lub podobne) 

26. doświadczenie z oprogramowaniem do odzyskiwania danych po awarii lub skasowaniu (hdd, pendrive) 

27. umiejętność użycia WOL 

 


