RWS MORAVIA obsazuje novou pozici Linux
administrator – junior
RWS Moravia
Náš příběh? Byli jsme založeni v roce 1990 v Brně dvěma překladateli. Nyní je nás dohromady
více než 1500, a to napříč Amerikou, Evropou a Asií.
Co děláme? Jsme poskytovatel překladů a lokalizačních služeb pro přední světové společnosti
v oboru informačních technologií a vědy. Mezi naše zákazníky se řadí Microsoft, Adobe nebo
velké firmy ze Silicon Valley. Dohlížeme na to, aby jejich produkty, aplikace a služby byly
přeloženy do všech světových jazyků a zároveň respektovaly příslušné kulturní normy a
technologická specifika.
Jsme hrdí na to být nejlepším dodavatelem Microsoftu za rok 2016 a současně jednou z 1000
nejrychleji rostoucích evropských firem podle Financial Times 2017.
Aktuálně potřebujeme pomoci s poznáváním toho, co svět Linuxu nabízí a umožňuje. Hledáme kolegu/ kolegyni,
který/á nám pomůže postupně zkoumat, jak můžeme naše Linuxové technologie provozovat efektivněji a lépe.
Proto hledáme Tebe, člověka schopného se rychle učit nové věci, který má v oblibě zkoumat a sbírat informace
z různých zdrojů. Ty následně použiješ ve své práci a v práci našeho týmu.
Běžné jsou možnosti v oblasti externího školení v dané oblasti, ale očekávej, že je třeba samostatně hledat
informace na internetu a na veřejně dostupných zdrojích. Tvoje výsledky a závěry budou použity v naší
infrastruktuře nejen na centrále, ale také na našich pobočkách po celém světe. Tvoje práce bude mít skutečný
význam na chod IT a celé firmy.

Povinnosti Linux skupiny
- Instalace, konfigurace, zajištění chodu, rozvoj a podpora back-end infrastruktury běžící na Linuxu
- Pracovní styl DevOps a pomoc externí DevOps skupině v naší společnosti
- Běžná 2nd level podpora – tedy něco se na Linuxu se rozbije, my to spravíme. To samé platí obecně
u Open source software
- Držet si přehled o moderních technologiích a snažit se hledat cesty jak takové technologie implementovat v
naší společnosti s přihlédnutím na současné procesy a různá interní omezení
- Proaktivní zlepšování našich služeb, procesů a optimalizace nákladů
Tvoje kvalifikace
- Ukončené vysokoškolské studium nebo nejvýše 3 semestry do jeho konce
- Měl/a bys alespoň vědět, co Linux je. Čím více zkušeností z reálných projektů budeš mít, tím lépe
- Tvoje výstupy budou většinou v češtině, ale očekávej, že budeš muset umět svůj výstup napsat
i prezentovat v angličtině
- Klíčová je schopnost sdílet svoje zkušenosti a závěry s kolegy v týmu
Technologie ve firmě
Korporátní technologie tvoří základ naší infrastruktury – VMWare, Cisco, běžně známe Firewally, korporátní
storages. Microsoft technologie – AD, MSSQL, IIS, Windows server snad všech verzí. Open Source software v
různém použití – Linux, Docker, HaProxy, Pacemaker, Ansible, Redis, Mysql, Postgresql, Grafana, Graylog,
Bosun, ELK stack, Vault, Kubernetes a mnohem víc.
Zní Ti pozice zajímavě a chceš se o ní i společnosti RWS Moravia dozvědět více?
Pošli nám svůj životopis společně s krátkým motivačním dopisem na TalentAcquisition_EU@rws.com,
abychom lépe porozuměli Tvé představě o budoucím zaměstnání.
Těšíme se na nové kolegy,
RWS Moravia Talent Acquisition Team

