Инженер – внедряване и поддръжка на системи за
отдалечено управление на ресурси
„ADD-BULGARIA” е високотехнолоична българска компания, чиято дейност е
разработка и имплементация на системи за дистанционно отчитане и управление
на ресурси като електроенергия, вода, газ и улично осветление, т.нар. Смарт
метеринг системи. Създаваме технологии за обработка и пренос на данни,
базирани на най-новите достижения в сферата на комуникациите като Power line
communication (PLC) по LV/MV, RF, GSM, GPRS, ETHERNET.
Нашите продукти помагат на компаниите, общините и гражданите да постигат
амбициозните цели за енергийна ефективност и устойчиво развитие.
Това, което прави АДД-България толкова успешна в сферата на смарт метеринга е
екипът от хардуерни и софтуерни специалисти, отдадени на една цел – да
създават продукти, които правят живота по-добър. Компанията разполага със
собствени произвдоствена база, което прави възможно наблюдението върху целия
процес по развитие на един продукт, реализация и имплементация – предимство,
което не всички фирми предлагат.
За нуждите на новия си производствен център „АДД България” ООД търси Инженер
– внедряване и поддръжка на системи за отдалечено управление на ресурси.
Нашите изисквания към кандидатите:
- Висше образование в областта на Компютърни системи и технологии;
- Познания в областта на електрониката и електротехниката;
- Практически опит в администриране и управление на MS Windows Server
платформи, MSMy SQL сървър, Linux– мин. 3 години, Transact SQL scripting, BASH
shell, Power Shell и Windows Command line interface, MS SQL Reporting Service;
- Практически опит в инсталиране, конфигуриране, обновяване и откриване на
проблеми;
- Познания на технологиите за виртуализиране (VM WARE, Citrix, Sandbox),
архивиране и възстановяване на данни;
- Опит в конфигуриране на VPN, DNS, DHCP и Network protocols;
- Опит в прилагането на политики за сигурност (file/folder sharing and permissions);
- Аналитични умения и способност за решаване на проблеми;
- Стриктно спазване на срокове;
- Добро владеене на английски и руски език;
- Умения за работа в екип;

Вашите отговорности:
- Администриране на Microsoft Windows Server 2003/2008, LINUX операционни
системи;
- Управление и администриране на MS/My SQL, база данни;
- Прилагане на политики и процедури за архивиране и възстановяване на данни и
системи;
- Създаване и прилагане на политики за сигурност и достъп до ИТ ресурси;
- Отдалечено управление и мониторинг на ИТ ресурси и достъпи до системите;
- Конфигуриране на отдалечен достъп, VPN, firewall, IPsec;
- Инсталация и оптимизация на операционни системи, приложения на ниво сървър
и работна станция;
- Активно участие в проектите за внедряване на системи за отдалечено управление
на ресурси;
- Прилагане на нови технологии и практики;
Ние Ви предлагаме:
- Предизвикателни проекти;
- Място, където екипната работа се оценява високо
- Възможност да разгърнете своя потенциал в бързо разрастваща се компания с
международни професионални стандарти, утвърден имидж в България и Европа,
която инвестира и във Вашето професионално развитие.
- Отлични съвременни условия и атмосфера за работа
- Постоянен трудов договор и социални осигуровки.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография,
както и мотивационно писмо на jobs@add-bg.com. Документите ще бъдат
разгледани конфиденциално и в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Само
одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

