
Ciekawe środowisko pracy – spotkasz u nas dzielących się wiedzą ekspertów, którzy pracują w Simple niemal 
od początku jej istnienia, jak i młodych specjalistów, którzy z pozytywną energią podchodzą do każdego 
nowego wyzwania i projektu. 

Z przedstawicielami każdej z grup możesz się zmierzyć np. podczas zawodów w rzutki w firmowej strefie 
relaksu lub spotkać się w jednym z klubów fitness dostępnych w pakiecie multisport. A jeśli będziesz pilnie 
potrzebować konsultacji lekarskiej, skorzystasz z dostępnego dla pracowników pakietu medycznego 
i zapiszesz się online na wizytę u wybranego specjalisty. U nas masz również możliwość pracy zdalnej.

Administrator środowisk developerskich i testowych

SIMPLE.ERP

Administracja środowiskami i narzędziami developerskimi i testowymi

Administracja serwerami Windows/Linux/MS SQL

Bieżąca współpraca z zespołami developerów i testerów w trakcie 
produkcji oprogramowania

Optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania poprzez 
proponowanie i wdrażanie narzędzi i rozwiązań ułatwiających 
pracę programistów i testerówpracę programistów i testerów

Wdrażanie narzędzi mających na celu automatyzację 
procesów produkcji i testowania oprogramowania

Utrzymywanie i rozwój środowiska  produkcyjnego i testowego

Zapewnianie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa sieci, 
komputerów i danych

Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów infrastrukturalnych, Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów infrastrukturalnych, 
narzędziowych i sieciowych

Współpraca z zespołem administratorów infrastruktury
Instalacje  środowisk aplikacyjnych u klientów

• Doświadczenia na podobnym stanowisku
• Dobra znajomość bazy danych MS SQL
• Mile widziane doświadczenie w konfiguracji i zarządzaniu PostreSQL, MySQL
• Administracja serwerami Windows/Linux
• Umiejętność pisania skryptów Windows/Linuks
• Znajomość administracji serwerami aplikacji Apache, Tomcat
• Mile widziane doświadczenia z  architekturą mikro-usługową• Mile widziane doświadczenia z  architekturą mikro-usługową
• Praktyczna znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie rozumienia dokumentacji
• Komunikacja i współpraca w zespole, dyspozycyjność
• Zaangażowanie w pracę
• Wykształcenie wyższe w zakresie IT, ekonomii, zarządzania lub równoważnego poziomu 
wiedzy

Jakich kompetencji oczekujemy?

Jesteśmy polską firmą obecną na rynku od 1988 roku. Nasze długoletnie doświadczenie i doskonała 
znajomość polskiego rynku sprawiają, że jesteśmy czołowym dostawcą rozwiązań dla uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz szpitali. Nasze rozwiązania zostały wdrożone ponad 3500 razy. Nasi eksperci 
pomogą Ci w poznaniu specyfiki branż, dla których tworzymy rozwiązania, by realizowane przez Ciebie 
prace odpowiadały na potrzeby naszych Klientów. 

Sprawdź czym będziesz się zajmować:


