Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

SAN / Storage Administrator

Firma:

ING Services Polska sp. z o.o

Numer oferty:

226

Data dodania:

15-01-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

ING Services Polska sp. z o.o

Adres

ul. Konduktorska 35, Katowice

E-mail

kariera@ingservicespolska.pl

Telefon

323573414

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

SAN / Storage Administrator
Główne zadania na stanowisku:
• Konfiguracja i utrzymanie macierzy dyskowych klas midrange oraz enterprise,
• Konfiguracja i utrzymanie sieci SAN,

Zakres obowiązków

• Analiza wydajności oraz rekomendacje dla systemów operacyjnych,
• Rozwiązywanie problemów i wsparcie administratorów systemowych,
• Proaktywne działania w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń,
• Projektowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań,
• Uczestnictwo w projektach.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe lub student

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce
Wymagania:
• Znajomość macierzy klasy midrange lub enterprise firm EMC, NetApp FAS NetApp E i
Hitachi AMS,
• Doświadczenie w zarządzaniu siecią SAN (Brocade),
• Znajomość zagadnień dot. zarządzania pojemnością i wydajnością macierzy
(capacity & performance management),
• Znajomość podstaw administrowania systemami operacyjnymi (Windows, Linux, AiX,
VMware),
• Umiejętność podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie w sytuacjach
Umiejętności, predyspozycje

kryzysowych,
• Zdolności analityczne oraz koncepcyjne,
• Wykształcenie wyższe techniczne,
• Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
• Odporność na stres, umiejętność pracy w grupie, komunikatywność.

Dodatkowym atutem będzie:
• Certyfikaty poświadczające umiejętności branżowe
• Znajomość systemów kopii zapasowych IBM Tivoli Storage Manager lub EMC Data Domain
• Doświadczenie w pisaniu skryptów operujących na macierzach
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Warunki pracy

Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym : ISP/ DUIT/WIIT/MB/129 w temacie e-maila) na
Wymagane dokumenty

kariera@ingservicespolska.pl Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Prosimy o do
następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy pr

Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochroni
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osob
rekrutacyjnych innym firmom należącym do Grupy ING.

Forma umowy

umowa o pracę na okres próbny

Czas zatrudnienia

3 msc

Godzinowy wymiar pracy

40h/ tydz

Data rozpoczęcia pracy

2015-02-01
Oferujemy:
• Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej
korporacji
• Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING

Inne świadczenia

• Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
• Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
• Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy
• Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę
• Dodatkową opiekę medyczną
• Atrakcyjne benefity płacowe (premia dla najlepszych) oraz pozapłacowe ( np. karta
MultiSport, dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, nauka języka angielskiego w ramach
szkoleń firmowych)

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

CV

Sposób kontaktowania się
z firmą

kariera@ingservicespolska.pl

Dodatkowe informacje
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