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Linux specialista - junior 

Typ zaměstnání:  Na plný/částečný úvazek 

Nástup:  Dle dohody 

Pracoviště:  Praha, Brno 

 

Obecný popis: 

Jsme tým IT konzultantů a specialistů a do svého středu hledáme týmové kolegyně 

a kolegy, které baví technologie, rádi se učí novým věcem a slovo výzva není cizí. 

Jednoduše řečeno, máme příležitosti, děláme zajímavou práci a potřebujeme právě 

Tebe. Chceme rozvíjet Tvoje znalosti a poskytnout maximální podporu ve Tvém 

rozvoji ….. koho tedy hledáme? 

….. hledáme specialistu, který bude zodpovědný za nasazení a správu komplexních 

řešení na platformě Linux (x86 či IBM Power HW – příležitost pro získání nových 

znalostí 😊) a provádět každodenní operace. 

 

Klíčové činnosti: 

Nasazování a podpora virtualizovaných, vysoce dostupných a disaster recovery 

řešení na platformě Linux. 

Řešení rutinních požadavků na platformě Linux. 

Vytváření a implementace shell skriptů. 

Údržba systémů Linux na podporovaných verzích v rámci správy životního cyklu. 

Tvorba a údržba dokumentace prostředí Linux. 

 

Požadujeme: 

0+ let zkušeností se správou systémů v prostředí Linux – práce je vhodná i pro 

absolventy.  

Znalosti OS Linux.  
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Základní znalosti, nebo přehled virtualizace Linuxu (například - KVM, IBM PowerVM 

nebo jiná virtualizace založená na Linuxu je plus).  

Základní znalost, nebo přehled v oblasti klastrování na platformách Linux (například 

- Pacemaker alternativně Veritas InfoScale Availability, PowerHA je výhodou).  

Zájem o prohlubování svých schopností v odborné oblasti. 

 

Co může být přínosem: 

Znalost Red Hat Enterprise. 

Přehled produktů společnosti IBM. 

Linuxové certifikace. 

Základní přehled hardwarové platformy Intel (IBM Power je plus) a technologií 

datových center (SAN / LAN / storage koncepty / ochrana dat / monitoring).  

Zájem/přehled s nástroji pro automatizaci a správu (Cloudforms, Ansible, Puppet, 

OpenStack, Satellite) jsou výhodou.  

Zájem/přehled s Containers / Microservices a podpůrnými technologiemi (Docker, 

Kubernetes, OpenShift) jsou výhodou. 

 

 

Nabízíme: 

Přátelské pracovní prostředí ve stabilní společností, která na trhu působí více než 25 

let. 

Odpovídající finanční ohodnocení i flexibilitu pracovního úvazku. 

Možnost profesního růstu založeného na osobních schopnostech a zájmech 

společnosti.  

Atraktivní balíček zaměstnaneckých výhod: pružná/individuální pracovní doba 

včetně home office, sick days, vzdělávací kurzy a školení, zdravotní a wellness 

programy, příspěvek na stravování. 


