Pracovní nabídka (plný, částečný i externí úvazek):

Technický specialista / konzultant síťových technologií
Zajímáš se o moderní síťové technologie? Máš chuť poznávat moderní síťové trendy a řešení v projektech u
operátorů i Enterprise zákazníků? Rád věcem skutečně rozumíš? Pokud ANO, tak právě Tebe hledáme.
Náš tým technických specialistů hledá kolegy, budoucí síťové specialisty, se kterými chceme společně objevovat
a řešit současnost i budoucnost "Networkingu". Jsme společností specializující se na inovativní síťová řešení od
fyzické vrstvy až po aplikace. Pracujeme s předními specialisty místních i nadnárodních operátorů. Síťová řešení
se u nás navrhují, konzultují, testují i optimalizují.
Permanentní týmová práce znamená možnost spolupráce na plný, částečný i externí úvazek. Hledáme jak
zkušené senior specialisty, tak kolegy kategorie "junior". Student je u nás také vítaný stav mysli i těla.
Co očekáváme:
- Chuť věcem porozumět a posouvat se dál
- Odhodlání na sobě pracovat a být zodpovědným
- Schopnost komunikace se zákazníkem a analytického myšlení
- Alespoň základní orientaci v síťové komunikaci TCP/IP (u senior pozice odpovídající pokročilé znalosti)
- Alespoň základní znalost správy síťových prvků (access point, switch, router)
- Alespoň základní znalost prostředí Linux (správa OS, základní skriptování)
- Min. středně pokročilou znalost angličtiny
- Řidičský průkaz sk. B
Co oceníme (není podmínkou nutnou):
- Alternativní základní znalost z rádiového přenosu signálu a bezdrátových síťových systémů (některé
pozice jsou zaměřeny na bezdrátové systémy, včetně wifi technologií)
- Alternativní základní znalost bezpečnostních síťových řešení (firewall, UTM apod.)
- Praktické zkušenosti z implementace nebo technické podpory síťových technologií
Co nabízíme:
- Práci na zajímavých a rozsáhlých projektech v operátorském i enterprise prostředí
- Každodenní praxi s nejnovějšími síťovými technologiemi (vlastní kompetenční centrum)
- Přístup ke školením a nejnovějším materiálům v oblasti networkingu
- Možnost osobního i znalostního růstu
- Program zaměstnaneckých výhod
- Dynamický kolektiv pracující týmově
- Ohodnocení odpovídající přínosu jednotlivce
Místo pracoviště:
Česká republika, Praha 10, Žirovnická 2389
Typ pracovního poměru: Práce na plný/částečný i externí úvazek
Termín nástupu:
Ihned, příp. dle dohody
V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis na: blahova@alternetivo.cz

