Dla znanej i rozpoznawalnej międzynarodowej firmy, największego na święcie producenta hodowlanego łososia
atlantyckiego i wiodącego dostawcę produktów z ryb i owoców morza poszukujemy osoby gotowej do podjęcia
ambitnych wyzwań i przejęcia odpowiedzialności za infrastrukturę IT i operacje, a także za dostarczanie strategicznych
programów technologicznych wspierających strategię IT dla całej grupy wchodzącej w skład koncernu, na stanowisku:

MANAGER DS. INFRASTRUKTURY I OPERACJI
miejsce pracy: Bergen (Norwegia) , nr ref.: MIO/11/03

Obowiązki na stanowisku pracy:
• konfiguracja i instalowanie kompletnych sieci Ethernet, w tym przełączników, zapór sieciowych ASA, routerów,
konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN i VoIP (w szczególności rozwiązań Cisco)
• identyfikacja potrzeb biznesowych i zarządzanie projektami związanymi z wdrażaniem, rozwojem i
optymalizacją rozwiązań,
• bieżące odświeżanie i ulepszanie platform zgodnie z założeniami korporacji i strategią rozwoju biznesu
• zarządzanie rozwojem oprogramowania wewnętrznych systemów i ich funkcjonalności,
• odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej korporacji
• globalne zarządzanie działem infrastruktury i operacji
• odpowiedzialność za przygotowywanie i realizację budżetu
• dbałość o procedury bezpieczeństwa IT
• zarządzanie infrastrukturą techniczną
• raportowanie działań
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (Informatyka, Telekomunikacja, Zarządzanie, itp.)
• 10-letniego doświadczenia w globalnej firmie na podobnym stanowisku
• biegła znajomość j. angielskiego
• certyfikatu w co najmniej dwóch obszarach MCSE, VCP6-DCV, CompTIA Server +, CCIE, CISM
• udokumentowanego doświadczenia w koordynowaniu i realizacji dużych projektów technicznych
• doświadczenia w ITIL v3
• doświadczenia w zarządzaniu serwerami, infrastrukturą sieciową i bezpieczeństwem dla firmy o globalnym
zasięgu
• przynajmniej na poziomie ogólnym znajomiści sieci MPLS, rozwiązań SD WAN, IPSEC i SSL VPN
• gotowości pracy w Bergen (5 dni w tygodniu, ewentualnie 3 dni w Bergen, 2 dni w Trójmieście)
• doświadczenia w zarządzaniu procesem zarządzania zmianami IT zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL
• znajomości rozwiązań Microsoft Office 365, Microsoft Azure i Amazon Web Services, (w szczególności MS
Exchange Online)
Oferujemy:
• właściwy poziom decyzyjności
• bardzo stabilneWszystkie
warunki zatrudnienia
zainteresowane
w organizacji
osoby prosimy
będącej
o przesłanie
liderem w swoim
aplikacji
segmencie
na adres e-mail:
• atrakcyjne stałe wynagrodzenie oraz motywacyjny
hr@biurodoradcze.pl:
system premiowy adekwatny do stawianych celów i
osiąganych rezultatów
• atrakcyjne benefity korporacyjne
lub listownie, na adres:
• pracę w międzynarodowym środowisku
BIURO DORADCZE
• udział w ciekawych projektach opartych o najnowocześniejsze
skrytka pocztowa nr
technologie
13
• możliwości stałego rozwoju osobistego i zdobywanie
60-977 Poznań
praktycznego
49
doświadczeniaw obszarze nowoczesnych
technologii
wraz z nr referencyjnym
• współpraca z najlepszymi w branży IT w środowisku międzynarodowym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

