
 

 
 

Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 

Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm 
wodociągowo–kanalizacyjnych w Polsce.  
Naszą pozycję osiągamy poprzez optymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów oraz  
nieustanny rozwój firmy w  różnych obszarach 
jej działalności. 

 
 W związku z prężnym rozwojem naszej firmy poszukujemy osoby do pracy na stanowisku: 

 
INFORMATYKA 

Administratora sieci 
Miejsce pracy: Wrocław Grobla 

 
 
Odpowiedzialność 

 zarządzanie infrastrukturą sieciową, odpowiedzialność za ciągłość działania 
i bezpieczeństwo powierzonych opiece systemów informatycznych; 

 nadzór nad projektowaniem i wdrażanie nowych instalacji sieciowych; 

 konfigurowanie oraz nadzór nad uprawnieniami oraz dostępem użytkowników do sieci 
(usługi Active Directory i powiązane); 

 instalacja, konfiguracja i administracja usługami sieciowymi na systemach Linux; 

 współpraca z biznesem w zakresie diagnozowania potrzeb i proponowania rozwiązań. 
 
 

Oczekiwania wobec kandydata 

 wykształcenie wyższe techniczne: informatyka, elektronika, pokrewne; 

 minimum 3 lata pracy/doświadczenia na stanowisku administratora sieci; 

 certyfikat CCNA lub w trakcie szkolenia; 

 znajomość systemów Linux w zakresie konfiguracji usług sieciowych; 

 umiejętność pisania skryptów Bash/Perl; 

 mile widziana znajomość Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure; 

 prawo jazdy kat. B; 

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca dobre rozumienie literatury technicznej; 

 systematyczność, samodzielność, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, 
odporność na pracę w stresie i wysoka umiejętność pracy w zespole. 

 
 

Oferujemy 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia, 

 pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności, 

 szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje, 

 pracę w stabilnej, renomowanej firmie. 
 
 
 

Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem 

nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji: cv i listu motywacyjnego za 

pomocą przycisku: 

 

w terminie do 24 listopada 2015 r.  

 
Dziękujemy za nadesłane aplikacje.  
Informujemy,  że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
 

WAŻNE ! 
Prosimy o dołączenie klauzuli o treści 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji aktualnych 

i przyszłych procesów rekrutacji 

prowadzonych przez MPWiK S.A. we 

Wrocławiu, zgodnie z postanowieniami 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 

z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)". 
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