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Junior Network Administrator

Miesto práce
Lichnerova 35, Senec

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, živnosť

Termín nástupu
ASAP

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Správa našej siete a sietí našich zákazníkov je výzva pre človeka, ktorý chce rásť, 
pracovať s najmodernejšími technológiami a chce sa vyhnúť stereotypom. Pracujeme 
s najmodernejšími aktívnymi prvkami od rôznych spoločností na čele s Cisco. Často 
nasadzujeme "horúce" riešenia, pri ktorých sa aj priamo zapájame do ich vývoja a 
spolupracujeme so svetovými expertmi, od ktorých sa veľa učíme a svojou prácou aj 
priamo ovplyvňujeme smerovanie projektov. 

Uchádzač, ktorý chce uspieť musí byť doma v networkingu, najmä v správe 
manažovaných switchov, v routovaní a nastavovaní Firewallov samozrejme perfektne 
zvládať prácu s Cisco CLI. Ak ovláda aj Mirkotik Router OS, je to veľkou výhodu. 
Správa serverov väčšinou s OS linux je skôr okrajová, ale skúsenosti sú určite 
potrebné. 

Neposlednou podmienkou je chuť neustále sa vzdelávať a dlhodobo napredovať v 
neformálnom kolektíve plnom nových príležitostí a výziev.

Zamestnanecké výhody, benefity
Prečo je táto práca lepšia ako ostatné?
Lebo čerpáme výhody z faktu, že sme menšia a rastúca spoločnosť (aktuálne do 20 
ľudí), takže zabudnite na stereotypy, u nás vládne rodinná neformálna atmosféra, 
každý má možnosť sa realizovať a rásť. Najmä rásť na projektoch, ktoré patria k 
úplným novinkám a realizovať sa na jednej z najmodernejších sietí ako sú na SK .

Za najpodstatnejší benefit považujeme možnosť rásť a zúčastňovať sa na projektoch, 
ktoré ovplyvňujú budúcnosť nás všetkých. Náš team tvoria aj experti svetovej úrovne, 
ktorí aktívne odovzdávajú svoje skúsenosti a znalosti kolegom o to je rast 
jednoduchší :).

Samozrejmosťou je veľmi zaujímavé finančné ohodnotenie priamo úmerne rastúce s 
tempom odborného rastu. Drobnosti ako mobilný telefón, notebook, internetový 
prístup a iné asi spomínať netreba.

Neposlednou výhodou je lokalita - Senec, takže pri cestovaní do a zo zamestnania 
nie ste traumatizovaný nekonečnými kolónami.
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Informácie o výberovom konaní
Okrem zaslania životopisu, pošlite aj krátky motivačný list, kde uvediete, aké máte v 
danej oblasti skúsenosti- najlepšie aj s referenciami.

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie v odbore
IT, networking

Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) a
Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Počítačové znalosti - používateľ
UNIX/Linux - základy
Počítačové znalosti - administrátor
Administrácia UNIX/Linux - základy
Administrácia LAN/WAN - pokročilý
VMware ESX - základy
Administrácia MySQL - základy
Klient/server administrácia - základy
Administrácia Windows serverov - základy

Vodičský preukaz
B

Počet rokov praxe
1 a viac

Stručná charakteristika spoločnosti

e-Net je spoločnosť, ktorá ako prvá na Slovensku vybudovala v roku 2004 a 2005 v 
Senci optickú sieť pre domácnosti. Na tejto sieti testovala mnohé najmodernejšie a 
najinovatívnejšie technológie, vďaka čomu má obrovské know-how a vysoký rating 
medzi poskytovateľmi služieb - operátormi (podľa ookla sa drží dlhodobo v TOP 5 
slovenských poskytovateľov). Svoje skúsenosti využíva aj pri budovaní a správe sietí 
svojich zákazníkov - iných operátorov alebo menších aj väčších spoločností.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

e-Net, s.r.o.
Lichnerova 35 
90301 Senec
http://www.e-net.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Tomáš Juríček
Tel.: 0220202020
E-mail: praca@e-net.sk 
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