
AIX specialista 
 

Typ zaměstnání:  Na plný úvazek 

Nástup:   Dle dohody 

Pracoviště:  Praha, Brno  

 

OBECNÝ POPIS: 

Hledáme zkušeného specialistu, který bude zodpovědný za správu a nasazení komplexních řešení 

na platformě AIX (HW – IBM Power) se schopností navrhovat technická řešení ve všech aspektech 

UNIX / AIX IT infrastruktury klientů a provádět každodenní operace. 

KLÍČOVÉ ČINNOSTI: 

• Nasazování a podpora virtualizovaných, vysoce dostupných a disaster recovery řešení na 

platformě IBM Power. 

• Odstraňování a řešení problémů na platformě IBM Power. 

• Vytváření a implementace shell skriptů. 

• Údržba systémů UNIX (AIX) na podporovaných verzích v rámci správy životního cyklu. 

• Návrhy, implementace a udržování zabezpečení systémů na platformě IBM Power (AIX). 

• Tvorba a údržba dokumentace prostředí IBM Power. 

POŽADUJEME: 

• 3+ let zkušeností se správou systémů v prostředí IBM Power. 

• Velmi dobré znalosti operačního systému AIX (Linux OS je plus). 

• Velmi dobré znalosti virtualizace IBM Power (PowerVM / VIO, LPAR, HMC atd.). 

• Ucelené znalosti hardwarové platformy IBM Power a technologií datových center (SAN / LAN 

/ storage koncepty / ochrana dat / monitoring). 

• Znalost klastrování na platformě IBM Power (PowerHA, alternativně Veritas InfoScale 

Availability). 

• Vyšší časovou flexibilitu pro služební cesty, účast na schůzkách s klienty, workshopech  

a provádění vzdálených instalací a konfigurací. 

• Dobré analytické myšlení pro řešení problémů v náročných časových podmínkách. 

• Zájem o prohlubování svých schopností v odborné oblasti. 

• Dobré komunikační dovednosti v češtině (angličtina je výhodou). 

• Očekávané certifikace: IBM PowerHA, IBM AIX, IBM PowerVM či Linux  



NABÍZÍME: 

Přátelské pracovní prostředí ve stabilní společností, která na trhu působí více než 20 let. 

Odpovídající finanční ohodnocení včetně výkonnostních bonusů. 

Participace na největších veřejných / soukromých IT projektech v České republice. 

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, stravenky, služební vozidlo i 

k soukromému použití. 

 

KONTAKT: 

GC System a.s. 

Špitálka 41 

602 00 Brno 

GC System a.s. 

Na Strži 3/342 

140 00 Praha 

GC System a.s. 

Nagano Office Centre IV 

K Červenému dvoru 25a 

130 00 Praha 3 

www.gcsystem.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

indrakova@gcsystem.cz 

http://www.gcsystem.cz/
mailto:indrakova@gcsystem.cz

