
! Hledá se !
Zkušený Linux administrátor  

Co budeš u nás dělat?

Co bys měl/la umět? 
umíš dlouhodobě administrovat operační systém Ubuntu nebo Debian - pracovat se
správcem balíků apt, rozumíš oprávnění souborů a procesů, síťovému nastavení,
vlastnostem procesů, diskovému systému.
umíš provést aktualizaci Ubuntu nebo Debian v rámci stávající verze i přechod na
novější LTS verzi, např z Ubuntu 20.04 LTS na 22.04 LTS - umíš ověřit, že je systém
funkční a případně provést opravu.
když něco přestane fungovat, zjistíš co konkrétně a opravíš to - orientuješ se v
systému, jsi schopen zjistit, kdo nebo co využívá jaké prostředky, jsi schopen sledovat
procesy, orientuješ se v žurnálech systému a aplikací.
umíš si práci zefektivnit - umíš napsat roli v ansible, zjednodušit si práci skriptem v
shellu.
orientuješ se v HA systémech - znáš principy rozdělování zátěže mezi více serverů,
datové a aplikační replikace.
rozumíš provozu služeb v dockeru - umíš napsat specifikaci yaml pro docker-compose
aplikace, kde poběží více kontejnerů.
jsi samostatný - získáš informace a zadání na společné schůzce, doptáš se na věci,
kterým nerozumíš nebo ti chybí a následně samostatně pracuješ do další schůzky.
jsi odpovědný - nevíš-li něco, nastuduješ to, a navrhneš řešení, které si nejdříve
otestuješ mimo produkci. Pokud si nevíš rady, poradíš se s týmem.
jsi komunikativní - otevřeně komunikuješ o svých pracovních i osobních potřebách.

pracovat na klientských projektech - instalace nových systémů, rozšiřování stávajících 
komunikovat a kooperovat s klientem - konzultace řešení
pravidelně provádět údržbu systémů - aktualizace a upgrade stávajících systémů
pracovat na interních projektech (rozvoj) - analýza, návrh, PoC, implementace,
automatizace
držet pravidelně dohled nad systémy (pohotovost) - případné řešení problémů,
odbavování klientských požadavků



Co Ti nabídneme my?
práci na projektech různorodých klientů - od menších farem až po rozsáhlé projekty s
desítkami serverů. Staráme se o infrastrukturu v privátním cloudu, AWS, fyzické servery,
hypervisory, Kubernetes, ...
neustálý rozvoj - u  klientů klademe důraz na efektivitu, automatizaci a bezpečnost.
Jdeme s dobou, takže řešení stále vylepšujeme a rozvíjíme.
spolupracujeme spolu na dálku - můžeš tedy být kdekoliv, nemusíš se stěhovat  za
prací. Pravidelně si voláme (min 1x týdně nebo dle projektů).
podporujeme samostatnost. 
několikrát ročně se setkáváme na týmových akcích.
osobní přístup, možnost pracovat na sobě, žádná pracovní politika a projekty "do
šuplíku". 
hledáme spolupráci na plný úvazek (PP/IČO).
do týmu chceme spolehlivého a stabilního člověka - odborníka, pro kterého je práce
koníček, baví ho, chce v ní růst a člověka, který se chce v práci realizovat.  

Zaujala Tě nabídka? Napiš kolegyni Janě na jana.fialova@epofis-it.cz, 
nebo jí do zpráv na Likedin a bude Tě kontaktovat. 


