Jesteśmy pierwszym polskim Partnerem Amazon Web Services o statusie Advanced oraz
autoryzowanym Partnerem Google Cloud Platform. To jednak nie wszystko! Możemy się również
pochwalić takimi tytułami jak: AWS Well-Architected Advanced Consulting Partner, AWS DevOps
Competency czy lider rankingów clutch.co. To właśnie takie sukcesy napędzają nas do działania i
ciągłego rozwoju.
W związku z tym, mamy ręce pełne pracy.
Dlatego też, do naszego zespołu inżynierów poszukujemy:

System Cloud Administrator
Numer referencyjny: SCA/2021

Tech stack

Szukamy osoby, która pomoże nam w:
■
■
■
■
■
■
■
■

tworzeniu skryptów w Bashu, Python, Perl
automatyzacji instalacji, konfiguracji i administracji systemami operacyjnymi Linux/Windows,
poprawie konfiguracji do przyspieszenia i zabezpieczenia działania witryn WWW na
serwerach Linux/Windows,
automatyzacji zarządzaniu infrastrukturą Amazon Web Services,
konfiguracji rozwiązań sieciowych (VPN),
identyfikacji i rozwiązywaniu problemów związanych z oprogramowaniem, systemami
operacyjnymi Linux/Windows oraz serwisami AWS,
zapewnieniu dostępności 24×7 serwerów i aplikacji,
wsparciu dla zespołów programistów oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Nasz profil kandydata idealnego. Czego oczekujemy?
■
■
■
■
■
■

doświadczenia w tworzeniu skryptów w Bashu, Python, Perl,
swobodnego posługiwania się językiem angielskim,
minimum pięcioletniego doświadczenia w administracji serwerami Linux/Windows (najlepiej
w firmie hostingowej),
doświadczenia w administracji serwerami WWW, SMTP, FTP, SQL, DNS itp,
znajomości narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa i wydajności serwerów,
chęci uczenia się i poszerzania wiedzy z dziedziny Cloud/AWS/Linux.

Co chcemy Ci zaproponować? Same konkrety!
Jesteśmy drużyną technicznych entuzjastów, którzy cały czas poszerzają swoje technologiczne
horyzonty. Nie stoimy w miejscu! Ciągle testujemy i adoptujemy innowacyjne rozwiązania. Dlatego
tak istotne jest dla nas powiększanie zespołu. Nowe osoby to zawsze świeże spojrzenie na projekty,
które realizujemy, wymiana doświadczeń, transfer wiedzy i wzajemny rozwój. To właśnie nasze
sukcesy napędzają nas do działania, a dzięki temu grono naszych klientów ciągle się poszerza. Spójrz
co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Czego możesz spodziewać się w procesie rekrutacji?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz nasz p
 rzewodnik rekrutacyjny!

-----Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres p
 raca@lcloud.pl, z odpowiednią zgodą na
przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, na potrzeby procesu rekrutacji.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez LCloud Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.”
Informujemy, że Administratorem danych jest LCloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

