BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Iłża dnia 07.06.2019 r.

Informatyk
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 administracja systemami informatycznymi: bazy danych Oracle
 instalacja, konfiguracja oraz administracja systemami Windows oraz Linux
 tworzenie oraz zarządzanie kopiami bezpieczeństwa
 identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów
 strojenie wydajności systemu
 opracowanie dokumentacji systemu
 administracja siecią LAN, WAN
 administracja serwerowymi systemami komputerowymi
 administracja systemami i aplikacjami wspomagającymi pracę systemów serwerowych
 zarządzanie sprzętem serwerowym oraz urządzeniami zapewniającymi ciągłość pracy
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, ekonomicznym lub pokrewnym
 znajomość Windows, Linux, Unix na poziomie administracyjnym
 znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows Server
 znajomość usług katalogowych Active Directory
 znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i
aplikacji
 znajomość technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WAN/VPN;
 znajomość komponentów sprzętu komputerowego (stacje robocze, serwery) oraz umiejętności
ich montażu
 samodzielność, kreatywność; dyspozycyjność oraz mobilność
 wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne
 znajomość j. angielskiego w stopniu podstawowym.
Oferujemy:
Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
Pracę w Banku z polskim kapitałem,
Ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
Możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Lokalizacja: Iłża
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: bsilza@bsilza.pl
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BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy dla procesu rekrutacji prowadzonej przez
Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-100 Iłża. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z
informacją dla osób ubiegających się o pracę Banku Spółdzielczym w Iłży, na stronie www.bsilza.pl”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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