Síťový / bezpečnostní specialista
Typ zaměstnání:

Na plný úvazek

Nástupní termín:

Dle dohody

Pracoviště:

Praha, Brno

OBECNÝ POPIS:
Hledáme zkušeného profesionála, který bude zodpovědný za implementaci a správu klientských sítí
(LAN) včetně nasazení a podpory bezpečnostních řešení. Měl by být schopen provádět základní
návrhy technických řešení LAN a být zodpovědný za provádění každodenních operací.
KLÍČOVÉ ČINNOSTI:
•

Podpora stávajících klientských řešení.

•

Návrhy a analýzy fyzické topologie, logické propojenosti a bezpečnostních omezení v
závislosti na poskytovaných službách.

•

Návrhy a provádění instalací a konfigurací vybraných síťových prvků LAN.

•

Implementace bezpečnostních prvků řešení ve spolupráci s dalšími týmy dle osvědčených
postupů a know-how.

•

Podpora spravovaných síťových prvků zákazníků včetně odstraňování problémů
(bezpečnostní zařízení, brány, firewally, VPN atd.).

POŽADUJEME:
•

3+ let zkušeností v problematice síťových konfigurací (LAN / WAN či bezpečnostní prvky) ve
velkých firemních prostředích (směrovače, switche, firewally, systémy detekce narušení /
prevence …).

•

Velmi dobré znalosti v oblasti networkingu (protokoly, LACP, VLAN, ACL, dynamické /
statické směrování, SDN, proxy …).

•

Velmi dobré znalosti některé z hlavních síťových či bezpečnostních platforem (preferované
Cisco, F5, Fortinet, Checkpoint, Juniper ...).

•

Ucelená znalost technologií datových center a virtualizace infrastruktury.

•

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).

•

Výhodou jsou certifikace v síťové oblasti.

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.
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