
  

   
 

 

 

 

 

 

 

Twórz ją razem z nami i dołącz do Centrum Transformacji Cyfrowych w Dziale 

Utrzymania Systemów jako 

Administrator Systemów IT  

– Specjalista ds. zarządzania systemami IT 
Nr referencyjny: DBC/BCS//0058/2022 

Twoje miejsce pracy: ul. Estkowskiego 6 Poznań  

Twoje zadania: 

 utrzymanie sprawnego działania systemów informatycznych w technologiach 

Microsoftu (Windows Server 2012/2016/2019 i ich usługi) 

 administracja systemów IT na poziomie elementów fizycznych (serwery, 

macierze) 

 rozwiązywanie problemów i incydentów dot. systemów i użytkowników na 

poziomie 2 i 3 linii wsparcia 

 analiza i działanie proaktywne w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i 

wydajności oraz monitoringiem systemów IT 

 zarządzanie systemami backupu 

 projektowanie, utrzymanie i aktualizacja dokumentacji technicznej 

 udział we wdrażaniu nowych technologii i rozwiązań 

 współpraca z naszym kilkunastoosobowym zespołem IT o szerokich 

kompetencjach oraz  

z zewnętrznymi dostawcami usług 

Oczekujemy od Ciebie: 

 fascynacji IT – ciągłego szukania nowych rozwiązań i usprawnień 

 wysoko rozwiniętej umiejętności oceny ryzyka, samodzielności, analitycznego  

myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów 

 znajomości i doświadczenia w pracy z technologiami Microsoftu Windows Server 

(AD, GPO, DHCP, DNS, IIS itp.) 

 znajomości zagadnień związanych z diagnostyką, rozbudową i konfiguracją 

sprzętu typu serwery, macierze 

 znajomości zagadnień związanych z sieciami TCP/IP 

 doświadczenia na podobnym stanowisku w zakresie zarządzania usługami  

i środowiskiem IT 

 znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumenta-

cją techniczną 

 dodatkowe atuty – znajomość :  



  

   
 

 środowisk wirtualizacyjnych Vmware lub Hyper-V 

 zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, usług Office 365, Ex-

change Server, SQL Server 

 umiejętność automatyzacji działań administracyjnych 

 oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych typu Veeam / ArcSe-

rver / Veritas, Lotus Domino, systemów Linux 

Oferujemy Tobie: 

 ciekawe środowisko pracy o profilu naukowo – badawczym dające możliwości 

rozwoju zawodowego 

 pracę przy projektach realnie zmieniających rzeczywistość biznesową 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 elastyczne godziny pracy i pracę w systemie hybrydowym  

 szkolenia, możliwość dofinansowania studiów wyższych I, II i III stopnia 

 realizację doktoratów wdrożeniowych   

 naukę języków obcych on-line: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski 

 pakiet benefitów: opieka medyczna, ubezpieczenie, karnety sportowe 

 pakiet świadczeń socjalnych 

 

 
 

CZEKAMY NA CIEBIE! 

Aplikuj

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cbd5a5cda6b84e49bc7e86abdd3c1c76

