Биомашиностроене АД е компания, специализирана в проектиране и производство на
технологично оборудване за хранително-вкусова, фармацевтична и химическа
промишлености. Основните продукти, които фирмата произвежда са съдове, апарати и тръбни
топлообменници от неръждаема стомана, произведени за проекти на клиентите ни в Европа,
Близкия Изток, Азия, Южна и Северна Америка, Нова Зеландия.
Във връзка с увеличаване обема на работа, Биомашиностроене АД търси да присъедини към
екипа си мотивиран и отговорен служител на длъжност

Системен администратор
Основната роля е свързана с подпомагане и осигуряване на висококачествени
информационни услуги и защита в компанията.
Основни задължения:
-

Инсталира, конфигурира, администрира и поддържа виртуални и физически сървъри
със инсталиран стандартен и системен софтуер.
Инсталира, конфигурира и поддържа персонални работни станции и мобилни
устройства
Изгражда и конфигурира и развива компютърната мрежа на компанията.
Инсталира и конфигурира на охранителни системи за видеонаблюдение свързани с
компютърната мрежа на компанията.
Извършва мониторинг на компютърната мрежа и критичните системи от ИТ
инфраструктурата
Поддържа, диагностицира и конфигурира печатно оборудва. Поддържа минимални
количества от печатни консумативи.
Прилага политиката на фирмата по-отношение на сигурност на данните, достъп до
услуги, мрежови ресурси и бази данни
Администрира софтуерни активи и извършва мониторинг за незаконен или
злонамерен софтуер
Указва помощ и консултира служителите при използването на зачислените ИТ
средства.
Проучване, тестване и предлага внедряване на IT решения.
Документиране на извършената работата.
Поддържане на системата за архивиране на критичните системите.
Приемане на заявки за възникнали проблеми.

Основни изисквания:
-

Релевантно висше образование;
Опит – мин 1 година на същата или сходна длъжност;
Базови умения за MS Office
Умения за оптимално решаване на проблеми;
Познания за
o Инсталиране и администриране на Windows базирани персонални и сървърни
операционни системи (XP, 7, 10 2008, 2012, 2016)
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o
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Microsoft Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP, MSSQL
Инсталиране, администриране и поддръжка на UNIX базирани системи
Компютърни мрежи (TCP/IP, VLAN, DNS, DHCP, firewalls)
Виртуализация (Hyper-V, VMWare)
VPN технологии (IPSEC, др.)
Web servers, proxies
Mail servers SMTP/POP3/IMAP
Познания за системи и технологии за мониторинг

Допълнителни предимства:
-

Професионален опит в областта на системното администриране или IT поддръжката
Практически опит и познания при настройки на сървъри, дискови масиви, рутери и
суичове (HP и Микротик)
Професионален опит с Infor Syteline ERP
Професионален опит в администрирането на MS SQL
Професионален опит с Active Directory и Group Policy
Професионален опит с VMWare
Професионален опит с изграждане на Linux базирани сървъри върху виртуална среда
VMWare

Какво предлагаме:
-

Програма за въвеждащо обучение, последващи обучения за развитие на
професионалните умения;
Възможност за професионално развитие в компания с утвърдени лидерски позиции на
пазара;
Фиксирано възнаграждение + бонусна схема;

Как да кандидатствате:
Ако отговаряте на посочените изисквания и искате да бъдете част от нашата компания, моля,
изпратете автобиография на hr@biomashin.com. Кандидатурата Ви ще бъде разгледана при
спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД. Само одобрените
кандидати ще бъдат поканени на интервю.
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