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Nawet jeśli chcesz dopiero rozpocząć pracę w IT i szkolić się w kierunku Administrator/DevOps to 

poniższe stanowisko jest właśnie dla Ciebie! 
 

Zarządzamy infrastrukturami klientów z setkami serwerów/instancji w kilkudziesięciu lokalizacjach 
na świecie. Projektujemy, wdrażamy i zarządzamy systemami w chmurze (najczęściej AWS), 

tworzymy środowiska z autoscalingiem, zautomatyzowane i wysokiej dostępności. Wykonujemy 
testy wydajnościowe, projektujemy rozwiązania spełniające bardzo wygórowane wymagania. Nie 

ma szans, żeby się u nas nudzić lub ugrzęznąć w jednym projekcie. Pracujemy dla prestiżowych 
klientów, których systemy cały czas się zmieniają, rozwijają i notują skoki ruchu, a ich sprawne 
obsłużenie jest prawdziwym wyzwaniem. Podejmiesz je z nami? Szukamy zarówno osób, które 
znają świetnie wskazane niżej zagadnienia jak i takich, które mają solidne podstawy i chcą się 

uczyć. 
 
 

DLA KOGO? 
• dla osób, które chcą się w ramach IT rozwijać 

• dla osób które chcą się w ramach IT przekwalifikować. 

• dla osób z niewielką stycznością z zarządzaniem serwerami lub ze stycznością z niewielkimi i mało 
zmieniającymi się infrastrukturami (małe banki, instytucje państwowe, wewnętrzne IT w firmach), 
które chcą się rozwijać i podążać za zmianami na rynku. 

 
OPIS STANOWISKA 

• możesz się wiele nauczyć jako Operator i tak zacząć swoją pracę w zaawansowanym IT, 

• początkowo Twoja praca to monitoring infrastruktury IT oraz aplikacji biznesowych w obszarach 
dostępności i wydajności, podstawowa analiza i rozwiązywanie problemów z systemami operacyjnymi 
i sieciami telekomunikacyjnymi, uruchamianie akcji naprawczych na bazie incydentów i problemów 
wykrytych narzędziami monitoringu, odpowiadanie na zgłoszenia klientów. 

• praca na bazie aplikacji monitoringu – Nagios, Prometheus, Observium, ELK i na rozwiązaniach 
autorskich, 

• z czasem stajesz się coraz bardziej samodzielny, pojawiają się coraz bardziej zaawansowane zlecenia, 
zgłoszenia i prace, dołączasz do projektów, 

• mamy jasne zasady szkolenia i nauki na Młodszego Administratora i wyżej więc cały czas Cię w tym 
kierunku szkolimy, 

• około 50% osób obecnie pracujących w Hostersach to osoby wyszkolone od Operatora do najwyższych 
stanowisk technicznych w firmie, 

• praca Operatora jest pracą zmianową czyli po pewnym czasie pojawią się zmiany popołudniowe (w 
towarzystwie bardziej doświadczonych osób) oraz nocne (rotacja pozwala na uczestnictwo w takich 
zmianach co 2-3 miesiące i ten czas się wydłuża), 

• chętnie szkolimy Cię w ścieżce chmurowej – AWS, Azure, GCP a także Kubernetes czy rozwiązania 
oferowane przez OVH, od podstaw przez oficjalne ścieżki certyfikacyjne zakończone egzaminem, 

• nie jesteśmy nerwowi, rozumiemy, że zdobycie wiedzy może jednemu zając pół roku innemu dwa lata, 
oczekujemy jedynie widocznego progresu i chęci do nauki. 

 
OCZEKUJEMY  

• znajomość systemu Linux/Unix, znajomość systemów Windows Server, 

• podstawowej wiedzy o systemach operacyjnych, zasadach działania sieci oraz spotykanych na 

serwerach usługach, 

• wykształcenie techniczne, możliwe studia wyższe w trakcie (da się to w tej pracy pogodzić), 



 

 

 

 

 

• umiejętności wyszukiwania słabych stron systemów, chęci ich naprawy w duchu blameless 

postmortem, 

• komunikatywna znajomość technicznego języka angielskiego, 

• gotowość do pracy również w trybie nocnym i w weekendy, 

• chęci do nauki i motywacji do zgłębiania wiedzy, 

• samodzielnego podejmowania decyzji, 

• kultury osobistej w kontaktach z klientem (mailowym głównie), 

• rzeczowości i merytorycznej komunikacji, 

• nie oczekujemy, że będziesz doświadczonym Administratorem ale możesz się u nas takim stać. 

 

DODATKOWE ATUTY 

• znajomość systemów aplikacji/monitoringu 

• umiejętność pisania skryptów, w którymś z języków: Bash, Perl, Python, PHP 

• umiejętność diagnozowania problemów wydajnościowych na bazie danych MySQL, PostgreSQL 

• dobrej znajomości podstaw działania protokołów sieciowych i zasad budowy usług serwerowych 

 

OFERUJEMY  

• wynagrodzenie na poziomie - umowa o pracę 3500-5000 brutto lub 5000-8000 umowa B2B, 

• elastyczny grafik pracy, 

• luźna, niekorporacyjna atmosfera, 

• możliwość realnego wpływu na to jak działa, co i jak robi firma, realizacji własnych pomysłów, 
usprawniania procesów i pracy, 

• biuro w spokojnej okolicy w centrum miasta ale bez problemów z parkowaniem, 

• pracę przy projektach firm w Polsce i za granicą, 

• uczestnictwo w projektach zrealizowanych dla naprawdę zaskakujących wymagań, 

• współpracę z renomowanymi klientami, 

• trudno wymienić nawet części technologii jakich używają nasi klienci – możesz zetknąć się z niemal 
wszystkim co świat wymyślił (jeśli zechcesz i spokojnie nie od razu), spróbujmy chociaż trochę np. 
Docker, Kubernetes, Terraform, Jenkins, Git, Elasticsearch, Chef, Ansible, Salt, MySQL, MariaDB, 
MongoDB, Kafka, Casandra, Spark, Redis, HAproxy, ELK, Tomcat, rozwiązaniami w ramach Amazon 
AWS, Azure i GCP ale także RabbitMQ, Galera, Couchbase, InfluxDB, RethinkDB, usługami clustrowymi 
i wiele innych, 

• pracę z nowoczesnymi rozwiązaniami (wirtualizacja, sharding, loadbalancing, cloud computing, 
środowiska bezstanowe, autoscaling i wysoka dostępność, CI/CD, provisioning, IaC, immutable 
infrastructure), 

• pracę z ludźmi, którzy dzielą się swoją wiedzą i pomysłami, 

• szkolenia i certyfikacje m.in. w ścieżce Amazon Web Services, Azure, GCP, Kubernetes 

• oczyszczacze powietrza zainstalowane w całym biurze, 

• regularne wizyty fizjoterapeuty 

 
 
 
 

PRAWDŹ, JAK U NAS SIĘ PRACUJE           
SPRAWDŹ, DLA KOGO PRACUJEMY kliknij>>  
SPRAWDŻ, NAD JAKIMI PROJEKTAMI PRACUJEMY kliknij>>   
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, prześlij swoje CV na adres:  

praca@hostersi.pl 

http://www.facebook.com/Hostersi
https://www.hostersi.pl/wdrozenia/nasi-klienci/
https://www.hostersi.pl/case_studies/
mailto:praca@hostersi.pl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane 
osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji 
prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hostersi Sp. z o.o., ul. PCK 26A, 44-200 Rybnik, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów 
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r.poz. 922. Administratorem danych osobowych jest Hostersi Sp. z o.o. ul. PCK 26A, 44-
200 Rybnik. Przysługuje mi prawo wglądu do treści danych oraz ich uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane 
podaję dobrowolnie. 
 


