A Magyar Lapterjesztő ZRt., IT csapatába

MICROSOFT/VMWARE RENDSZERMÉRNÖK
munkatársat keresünk

Akinek főbb feladatai:









Részt vesz az üzleti és informatikai projektek megvalósításában és kidolgozásában
Részt vesz az informatikai és biztonsági rendszerek tervezésében és összehangolásában
Biztosítja a központi szerver és egyéb informatikai eszközök működését, szükség szerint fejleszti azt
Biztosítja az informatikai rendszer zavartalan működését, elhárítja az esetleges hibákat
Javaslatot tesz informatikai fejlesztésekre, ajánlatokat kér be, előkészíti azokat a döntéshozáshoz
Biztosítja a munkatársak részére munkavégzéséhez szükséges informatikai eszközöket, szoftvereket
Esetenként támogatja a felhasználók munkáját az informatikai problémák kapcsán

Elvárások:
Tudás, végzettség, tapasztalat:








Kiváló ismeretekkel rendelkezik Microsoft alkalmazások üzemeltetésében (Főként: MS SQL
2008/2012/2014/2016, Exchange és SharePoint)
Nagy tapasztalattal bír Microsoft Windows Server üzemeltetésében, nagyvállalati domain környezetben (Windows
Server 2008/2012)
Virtualizációs technológiában való jártasság, első sorban VMware vSphere (Előny: VMware Site Recovery Manager
tapasztalat)
Több adatközpont és telephely üzemeltetésében szerzett tapasztalat (Disaster Recovery ismeretek)
Cluster technológiák ismerete és magas rendelkezésre állású rendszerek építésében szerzett tapasztalat
Középfokú angol nyelvtudás (Külföldi támogató egységekkel történő egyeztetés)

Előny:












Központi tároló rendszerek ismerete (EMC VNX és DataDomain) és több telephely közötti replikációs technológiák
ismerete
Mentő rendszerek területén szerzett tapasztalat (Veeam, Networker)
Cisco LAN hálózati eszközök (router/switch) és/vagy Cisco UCS blade rendszer ismerete
Cisco SAN eszközök ismerete
Monitoring rendszerek ismerete (VMware vRealize Operation Manager, Nagios)
Log gyűjtő alkalmazások ismerete (VMware Log Insight, Splunk)
VDI / Desktop image management megoldás (VMware Mirage, Horizon)
Valamilyen script nyelv ismerete (Pl.: Powershell)
Cloud rendszerek ismerete
Linux és OpernSource rendszerek területén szerzett jártasság

Személyes jellemzők:






Fogékony az új technológiák iránt
Megoldás orientált
Kezdeményező személyiség
Szereti a kihívásokat

Amit kínálunk:



Munkavállalói státusz, határozatlan idejű munkaszerződés



A feladatokkal arányos juttatás



Kockázati élet-és balesetbiztosítás



Kellemes munkakörnyezet, laptop, okostelefon



Változatos feladatok



Barátságos, modern és kényelmes munkakörnyezetben dolgozhatsz



Korszerű technológiák használata



Folyamatos szakmai támogatás, továbbképzés



Sportolási lehetőségek

Várjuk jelentkezését, melyet rövid szakmai önéletrajz és motivációs levél formájában,
fizetési igény megjelölésével 2017. szeptember 30-ig a (jobs@lapker.hu) címre
szíveskedjen elküldeni.

