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KARTA OFERTY PRACY 

P-05-21 
Miejsce pracy (miejscowość): Katowice / Zdalnie 

Nazwa stanowiska pracy: Junior System Administrator 

Okres zatrudnienia i rodzaj umowy : Staż 

 
Oferta (opis stanowiska pracy, wysokość wynagrodzenia, warunki zatrudnienia): 
W związku z rozwojem zespołu DevOps, szukamy osób z pasją które: 

• są gotowi przyjąć dużą dawkę wiedzy w krótkim czasie 

• nie boją się wyzwań 

• chcą pracować przy dużych komercyjnych projektach dla dużych klientów 

• są świadome swoich umiejętności, braków, mocnych i słabych stron 

 
Potrzebujemy osób do zespołu pracującego nad rozwojem i utrzymaniem projektów dla stałych 
klientów, łączących różne technologie, mniejsze i większe zagwozdki, przede wszystkim gotowych do 
pracy w środowisku interdyscyplinarnym, w którym nie brakuje wyzwań. 
Oferujemy: 

• Pracę w zespole, gdzie liczy się zaufanie, myślenie, pomysłowość 

• Prywatną opiekę zdrowotną 

• Możliwości rozwoju zawodowego 

• Dużą samodzielność i wpływ na organizację pracy 

• Pracę z najnowszymi technologiami aplikacji web i mobile 

• Niezliczone ilości pysznej i pachnącej kawy, słodkie przekąski 
Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta a uważasz że nie spełniasz wymagań, napisz do nas dlaczego 
chciałbyś dołączyć do naszego zespołu – a odezwiemy się do Ciebie. 
 
Zadania: 

• Administrowanie systemów z rodziny Linux 

• Zarządzanie klastrami serwerowymi (VMware ESXi) 

• Rozwój procesów CI/CD (Jenkins) 

• Rozwój systemu monitoringu (ELK Stack, Zabbix) 

• Rozwój i utrzymanie środowisk deweloperskich i produkcyjnych. 
• Przygotowywanie i konfigurowanie sprzętu dla użytkowników (notebooków) 

• Wsparcie użytkowników w przypadku problemów ze sprzętem 

Wymagane kwalifikacje: 
• Podstawowa znajomość systemu Linux Debian 

• Podstawowa znajomość SQL (MySQL) 

• Podstawowa znajomość technologii konteneryzacji (Docker) 

• Znajomość konfiguracji serwerów aplikacyjnych (Apache2, nginx) 

• Znajomość systemów monitorowania (Zabbix) 

• Podstawowa znajomość systemu kontroli wersji GIT 

 

Oferty można wysyłać na adres mateusz.obrzud@encja.com 

           Kontakt:     
             Biuro Karier PWSZ w Nysie 

ul. Obrońców Tobruku 5, 
pok. 103 C, tel. 77409 08 72 
 

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/
mailto:mateusz.obrzud@encja.com


    
ul. Obrońców Tobruku 5, 48-300 NYSA  
tel.: (77) 409 08 72   
biurokarier@pwsz.nysa.pl 
www.BiuroKarier.pwsz.nysa.pl 
Agencja zatrudnienia nr 9524 

 

KARTA OFERTY PRACY 

 

http://www.biurokarier.pwsz.nysa.pl/

