
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko 

Administrator Sieci 

Centrum Informatyki WUM 

Nr ref. ABP/1210-20/2022 
 

Główne zadania: 

• Instalacja/konfiguracja/aktualizacja urządzeń sieciowych 

• Monitorowanie łączy i urządzeń sieciowych 

• Diagnostyka problemów, usuwanie awarii i usterek 

• Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie usług, takich jak serwery aplikacji i bazy danych 

• Monitorowanie serwerów w celu zapewnienia stabilności i podejmowanie proaktywnych 
działań w celu zapobiegania problemom 

• Zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń serwisów wewnętrznych oraz 
zewnętrznych 

• Zaradzanie Serwerami Vmware wraz z maszynami wirtualnymi 

• Tworzenie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz procedur 
operacyjnych IT 

• Zarządzanie środowiskiem Active Directory 

• monitoring zdarzeń i informacji z systemów bezpieczeństwa 

• Identyfikowanie i reagowanie na złośliwy lub podejrzany ruch sieciowy 

• Integracja urządzeń sieciowych i systemów bezpieczeństwa 

• Identyfikowanie i usuwanie podatności w infrastrukturze sieciowej 
 
Wymagania kwalifikacyjne: 

• Wykształcenie: wyższe informatyczne lub techniczne  

• minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku administratora sieci  

• Znajomość technologii wirtualizacji Vmware (Vsphere 6.x, 7.x) 

• Znajomość systemów operacyjnych GNU/Linux (serwery www, ftp, pocztowe) 

• Znajomość Administracji bazami danych: MSSQL, MySQL 

• Znajomość systemów operacyjnych MS Windows (Microsoft Windows 2008 Server / 2012 / 
2016 / 2019) 

• Znajomość technologii LDAP w oparciu o MS Active Directory 

• Znajomość zagadnień sieciowych – sieci LAN  

• Znajomość rozwiązań Paloalto NG Firewall, CORTEX 

• Znajomość Security Information and Event Management   
 
Oferujemy: 

• Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni 
medycznej 

• Elastyczny czas pracy 

• Możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim 



• Dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego 

• Dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych 

• Systemy premiowe 

• Trzynastą pensję 

• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie 

• Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 

CV prosimy składać do 10.03.2022r. 
 

APLIKUJ: 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6d2f3e71ae2449

a4b6895229b9c6b729 
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: 
https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/inne/polityka_rekrutacji_pracownikow_w
um.pdf 
 
 

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie. 
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a 
nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  
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