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  SYSTEM ADMINISTRATOR 

 

Pro naše pracoviště v Praze a ve Zlíně/Provodově hledáme do týmu zkušeného kolegu na pozici systém administrátor, který 

má rád výzvy v podobě nových projektů. Na starosti bude mít kompletní správu serverů a jejich monitoring. 

 

Náplň práce: 

 Přehled o běhu infrastruktury na všech jejích úrovních (servery, sítě, virtualizace, databáze, 

aplikace), zabezpečení chodu serverů a jejich monitoring 

 Správa a rozvoj IT infrastruktury – Linux/Apache, MS Windows/IIS, VMware, Docker  

 Zodpovědnost za dostupnost a bezpečnost dat, správa DB systémů Oracle a Postgres 

 Zodpovědnost za dostupnost a bezpečnost sítí a síťových prvků (protokoly, adresování, Wifi, 

aktivní prvky) 

 Správa zálohovacích řešení, návrh a testování DR plánů 

 

Co od Vás očekáváme: 

 Minimálně středoškolské vzdělání  

 Schopnost číst odbornou literaturu a standardy v anglickém jazyce 

 Znalost IT infrastruktury, širší znalost Linux/Apache nebo MS Windows /IIS 

 Výhodou základní znalost a zkušenosti s DB Oracle a DB Postgres, znalost virtualizace (VMWare) 

a Docker  

 Aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost, zvládání i psychicky náročných situací 

 Schopnost „dotáhnout do konce“ svěřený úkol v požadovaném čase a kvalitě 

 

Na co se můžete těšit: 

 Příjemné pracovní prostředí, práci v klasické kanceláři s klimatizací (ne open space) 

 Sympatický kolektiv komunikativních kolegů, kteří Vám ochotně poradí 

 Odpovídající finanční ohodnocení včetně odměn/bonusů/prémií 

 Týden dovolené navíc, zdravotní volno/sick-days až 5 dní za rok 

 Mobilní telefon, notebook, stravenky/příspěvek na stravování 

 Příspěvek na dopravu 5.000 Kč ročně / služební automobil i pro soukromé účely 

 Osobní rozvoj, vzdělávací aktivity, kurzy, školení 

 Příspěvek 2.000Kč/měs. na penzijní připojištění, Multisport karta, Sportovní klub I.CA 

 

Informace o pozici: 

 Místo pracoviště:  

o Podvinný mlýn 2178/6, Praha – Libeň 

o Zlín budova SPUR 

o Provodov 252 

 Práce na plný úvazek, pracovní smlouva na dobu neurčitou 

 Nástup dle dohody 

 

Máte zájem se přidat k našemu týmu? Zašlete nám, prosím, Vaše CV na adresu prasek@ica.cz, či nás můžete kontaktovat 

telefonicky na čísle +420 736 538 718 (David Prášek). Vhodným kandidátům se ozveme nejpozději do 14 dnů. 
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