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Firma squareTec jest innowacyjną firmą technologiczną specjalizującą się w systemach
bezpieczeństwa oraz systemach IT. Z sukcesem tworzymy niekonwencjonalne dedykowane
rozwiązania dla naszych klientów. Ze względu na specyfikę prowadzonych projektów naszym celem
jest nawiązywanie długotrwałych, stabilnych relacji z pracownikami.

Inżynier systemowy
Kogo szukamy:
Poszukujemy ekspertów oraz ludzi, którzy chcieli by nimi zostać. Ludzi z pasją, którzy chcą poszerzać
swoje horyzonty i rozwijać umiejętności.
Opis stanowiska:
Aktywny udział w realizowanych projektach/wdrożeniach od etapu koncepcji i projektu przez
wdrożenie po wsparcie w utrzymaniu systemów.
Wymagania:
• wykształcenie techniczne kierunkowe: informatyka, elektronika, telekomunikacja,
• doświadczenie we wdrażaniu i administrowaniu systemów operacyjnych MS Windows,
• podstawowa znajomość systemu operacyjnych Linux,
• doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu podstawowymi usługami Active Directory Domain
Services, Hyper-V, File and Storage Services, IIS, Failover Clustering,
• dobra znajomość protokołów sieciowych i zagadnień sieci IP,
• umiejętność analizy i rozwiązywania problemów sieciowych,
• samodzielność, wysoka kultura osobista, przywiązywanie wagi do poufności informacji.
Dodatkowe atuty:
• doświadczenie w administracji i optymalizacji Microsoft SQL Serwer,
• znajomość podstawowych założeń metodyki DevOps,
• doświadczenie w zarzadzaniu usługami skonteneryzowanymi (Docker, Ansible)
• znajomość systemów backupu,
• poświadczenie bezpieczeństwa minimum poufne,
• prawo jazdy kat. B, oraz gotowość do odbywania podróży służbowych.

Oferujemy:
Pracę w istniejącej od lat, innowacyjnej firmie technologicznej realizującej ciekawe niekonwencjonalne
projekty. Nieduży zespół, dużą samodzielność i elastyczność oraz przyjazną atmosferę w pracy. Udział
i wpływ na w cały proces realizacji projektów. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wyników
pracy z atrakcyjnym modelem premiowania. Szkolenia zgodnie z wybranymi kierunkami rozwoju oraz
możliwość dofinasowania kształcenia.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres:
praca@squaretec.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o załączenie klauzuli
o ochronie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie
Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883."

