We transform ideas into reality.

PRO-ZETA a.s. je strategickým partnerem zákazníků, kteří považují IT za kritickou součást svých aktivit. Zákazníci z více
než 20 zemí spoléhají na naše produkty a technickou podporu. Řešení poskytujeme klientům z mnoha oblastí, jakými
jsou e-commerce, platformy pro videoobsah, banky, ISV, poskytovatelé internetových a cloudových služeb a mnoho
dalších. Využíváme 30 let zkušeností, vlastního výzkumu a vývoje k odlišení služeb a jejich přizpůsobení potřebám
jednotlivých zákazníků.

V současné době hledáme šikovného a pracovitého člověka na pozici:

Linux Administrator
S přehledem si troufnete na pokročilou administraci serveru?
Vyznáte se ve virtualizaci, web serverech, skriptování, síťování,…?
Rád/a komunikujete s lidmi na denní bázi?
Nevzdáváte se snadno na cestě k vytyčeným cílům?
Pokud jsou vaše odpovědi „ano“, zřejmě hledáme právě vás!
Co bude výsledkem vaší práce?
●
●
●
●
●
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Spokojení a informovaní zákazníci, kteří se na nás s důvěrou obrací.
Spolupráce na vývoji cloudové infrastruktury a cloudových aplikací pro naše klienty.
Úzká spolupráce se specialisty na straně klienta.
Účast na strategickém rozvoji infrastruktury.
Podíl na tvorbě zajímavých projektů.
V rámci týmu držíme pohotovosti na systémy 24/7.

Co je určitě potřeba?
●
●
●
●
●

Znalost OS Linux – nejlépe Ubuntu na dobré úrovni.
Znalost problematiky virtualizace (libvirt+KVM).
Znalost web serveru (Apache, Nginx).
Pokročilá znalost TCP/IP a síťování.
Znalost skriptovacího jazyka (schopnost psát automatizační skripty).

Jak si vás představujeme? Že…
●
●
●
●

IT technologie jsou vaše hobby a chcete se v nich stále vzdělávat.
se snadno domluvíte anglicky slovem i písmem.
vám nejsou cizí tyto technologie: OpenStack, Kubernetes, Apache, Nginx, Prometheus, Grafana
jste aktivní řidič/ka.

Pokud se domluvíme na spolupráci, nejprve vás čeká zaškolení, abyste se stal/a kompetentním
profesionálem pro naše zákazníky a mohl/a být jejich dlouholetým partnerem pro rozvoj. Stanete
se součástí firmy, která si zakládá na neformálním otevřeném prostředí. Budete moci být pánem
svého času a samostatně si organizovat svůj pracovní den. Občas se rádi vidíme osobně, ale práce
z domova nám není cizí. Taky máme rádi psy a dobré kafe. Navíc za dobře odvedenou práci budete
férově odměněni.
Dává vám to smysl a chcete být toho součástí? V tom případě nám zašlete Váš životopis na:

hr@prozeta.eu
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