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z siedzibą w Poznaniu
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
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Główne obowiązki

. wsparcie użytkowników w zakresie zarządzanych serwerów i usług,
o instalacja i zarządzanie serwerami, oprogramowaniem i aplikacjami w Środowisku

Linux,
. monitorowanie systemów i aplikacji oruzzarządzanie kopiami zapasowymi,
. monitorowanie i administrowanie sieciami LAN iWi-Fi.

Wymagania
. wykształcenie kierunkowe informatyczne lub pokrewne (mile widziane wyŻsze),
o minimum roczne doświadczenie na stanowisku administratora systemu Linux,
. doświadczenie w administrowaniu systemu Linux (preferowany Arch Linux),
. doświadczenie w pracy ze sprzętem serwerowym i sieciowym,

umiejętnośó pisania skryptów (Bash),
. dobra znajomość języka angielskiego (w stopniu umozliwiającym czytanie

dokumentacji i prowadzenie rozmów),
. samodzielnośc, odpowiedzialnośc, komunikatywnośó i dobra organizaĄa pracy,

r umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy
. ciekawą, pełną wyzwań pracę,
o udziałw interesujących projektach (m.in, klastry obliczeniowe HPC),
o możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia),
o zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty
o lzczagółowe cv (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
. list motywacyjny,
o kopie świadectw pracy,
. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.

Dokumenty należy przesłać elektronicznie : kadrv@ifmpan.poznan.p!

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

Do dokumentóW proszę dołączyc następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych w procesie

rekrutacji zgodnie z przepisami uŚtawy z iinli t cj maja 201B r, o ochronie danych osobowych (Dz, U. 2018 r. Poz. '1000)",

KLA|JZU LA I N FO RM ACYJ N A
Zgodnie z ań. 13 ust. 1 i2 rozponądzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

i sprawie ochrony osób fizycznyĆh w Żwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego PżePWu takich

dańych oraz uchylenia ayróxtyńy siląa/wE (Dz. tJrz. UE L 119/1 z 4.5,2016 r.), dalej RODO, inforńuk, że:

1. idministratoróm pani/panŹ danych osobowych jest Instytut Fizyki Motekutamej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,

ul. Maiana Smoluchowskiego 17.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trvvania procesu rekrutacji.
3. Posiada Pani/Pan pra*o Óo żądania od aómińistratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia

lub ograniczenia pnetwarzaniŻ, pra*o do wniesienia spneĆiwu wobec pnetwarzania, a także prawo do przenoszenia

danych.
ł. pŹysługuje pani/panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowotnym momencie, Powyższe nie wpĘwa na zgodnoŚĆ

,, pia*Ćm, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody pned jej cofnięciem.

s. tŚtniele możliwoŚc wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Unędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
7. Dane Pani/Pana nie bęią udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych pnepisów

prawa.
8,'Administrator nie będzie pnekazyllał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom

międzynarodowym,


