ZYLIA Sp. z o. o. jest firmą R&D, ale przede wszystkim jesteśmy pasjonatami muzyki. Tworzymy produkty
służące do nagrywania i przetwarzania dźwięku dla potrzeb rejestracji sesji muzycznych, dźwięku 3D oraz
rzeczywistości wirtualnej.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Administrator sieci
Miejsce pracy: Poznań
Poszukujemy osoby, która pomoże nam w utrzymaniu i modyfikacji sieci firmowej oraz usług zewnętrznych.

Zakres zadań:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalacja, konfiguracja i zarządzanie serwerami, oprogramowaniem i aplikacjami w środowisku Linux
Monitorowanie systemów i aplikacji oraz tworzenie kopii zapasowych
Zintegrowanie wszystkich usług sieciowych z LDAP, w tym samba, owncloud, gitolite, gitlab, OpenVPN
Zarządzanie strefą DMZ oraz lokalną siecią poprzez routery i przełączniki Cisco/iOS
Zarządzanie prywatnymi i publicznymi sieciami WiFi
Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi Xen
Przydzielanie zasobów oraz ustalanie uprawnień dla pracowników i grup w ramach projektów
realizowanych w firmie – LDAP, owncloud, samba i inne
Wdrażanie i testowanie nowych usług, np. GitLab
Utrzymywanie dokumentacji opisującej sieć firmową
Utrzymywanie serwisów opartych na infrastrukturze chmury obliczeniowej Amazon Web Services
Zarządzanie domenami poprzez portal.home.pl

Minimalne wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie w administrowaniu OS Linux (Debian, Ubuntu)
Praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych w systemie Linux: TCP/IP, VPN, DNS, LDAP,
ownCloud, GitLab, gitolite, samba, LVM, wiki (moinmoin)
Doświadczenie w konfigurowaniu serwerów www (Apache, nginx, tomcat)
Umiejętność pisania skryptów (Bash, Python)
Zarządzanie routerami i przełącznikami Cisco / iOS
Wirtualizacja Xen,
Znajomość tworzenie I administracji usług opartych o kontenery Docker
Znajomość rozwiązań automatyzacji procesów konfiguracji systemów i infrastruktury (np. Ansible,
Chef, Puppet)
Praktyczna znajomość narzędzi Amazon Web Services
Umiejętność zarządzania domenami www, tworzenie subdomen, delegacje, transfery cesje

Forma kontaktu:
C.V. z dopiskiem „Administrator sieci” oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres mailowy:
jobs@zylia.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych
prowadzonych przez spółkę Zylia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)"

www.zylia.pl

