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DevOps Specialist
O tobě:
Naše tempo je rychlé, naše práce náročná ale smysluplná. Hledáme tebe, pozitivního guru, člena
týmu, který bude připraven změnit výzvy v příležitosti. Někoho, kdo miluje nové technologie a je
připraven pracovat v dynamickém prostředí, přičemž bude mít možnost se učit od seniorních
kolegů z celého světa a rychle rozvíjet svoje digitální zkušenosti. U nás je možné uplatnit kreativní
myšlení. U této pozice se uplatní lidé, kteří mají rádi výzvy a rádi se dále vzdělávají.
Jste:
●
●
●
●

Mileniál, koho baví technologie a překonávat sám sebe
Týmový hráč, kterého baví práce v dynamickém prostředí
Schopen řešit problémy sám od začátku až do konce
Vynikající v komunikaci, ovládáte cizí jazyky

Odpovědnosti:
DevOps Specialist připravuje proces nasazování našich produktů ke klientům a konzultuje
bezpečnost našich programových řešení.
Máte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Navrhování, vývoj a testování uživatelského rozhraní pro aplikace
Vytvořte opakovaně použitelný kód a knihovny pro budoucí použití
Přesně převést uživatelské a obchodní potřeby do funkčního frontendového kódu
Schopnost identifikovat a definovat požadavky
Procesní myšlení, základní znalost CASE nástrojů a prezentování požadavků v grafické
formě
Organizační schopnosti s důrazem na velký objem získaných informací
Přehled v současných metodách používaných při práci s požadavky (UML, Use Cases,
BPMN, ITIL, ...),
Týmový hráč, dobré komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči
stresu, ochota neustále na sobě pracovat a odborně se rozvíjet
Velmi dobrá znalost ČJ/SJ, anglický jazyk na dobré úrovni (slovem i písmem)
Přiměřenou praxi v IT oboru nebo odpovídající vzdělání, uvítáme také spolupráci s
čerstvým absolventem/absolventkou s chutí se něco naučit a dále růst

Výhody, které bychom přivítali:
● Pokročilá znalost Linuxu a Windows
● Docker, NGINX, PosgreSql
● Znalost Kubernetes, případně jiného orchestračního nástroje
● Správa serverů a monitoring
● Práce s Gitem a znalost shellu

●
●
●
●

Tvůrčí myšlení
Ochota dále se učit a vzdělávat
Zkušenosti s LDAP a IDM
Znalost Ansible

