
 

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji 
podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie 
przepisów prawa.” 

. 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU 

jako 

Specjalista ds. Data Center 

 
Dołącz do nas, jeśli masz: 

• wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane informatyczne); 

• minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku; 

• bardzo dobrą znajomość systemów Windows Server oraz Linux na poziomie 
administracyjnym (CentOS i\lub Oracle Linux, Debian); 

• bardzo dobrą znajomość administracji środowiskami wirtualnymi VMware (vCenter, 
ESXi); 

• znajomość administracji macierzami dyskowymi; 

• znajomość języka skryptowego (Powershell lub Bash i/lub Phyton, inne) na poziomie 
samodzielnego pisania skryptów administracyjnych; 

• znajomość języka angielskiego umożliwiającej rozumienie dokumentacji technicznej 
w zakresie realizowanych zadań. 

• Umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji; 
 

 

Dodatkowo, jeśli masz: 

• znajomość rozwiązań technologii sieciowych: WAN, LAN, SAN; 

• znajomość nowych technologii sprzętowych: serwery, macierze, przełączniki LAN, 
przełączniki FC; 

• znajomość technologii cyberbezpieczeństwa; 

 

Możemy Ci zaoferować: 

• stabilną prace; 

• przyjazną atmosferę w zespole; 

• wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji; 

• ciekawą ścieżka kariery u jednego z największych pracodawców w Województwie 
Mazowieckim; 

• możliwości rozwoju osobistego poprzez udział w ciekawych projektach i zdobywanie 
nowych doświadczeń; 
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• spójny zakres obowiązków; 

• wsparcie techniczne i merytoryczne ze strony zespołu. 

Kilka słów o pracy: 

• administracja, konfiguracja i monitoring infrastruktury serwerów Microsoft Windows 
(2008/2016/2019/2022); 

• administracja, konfiguracja i monitoring serwerowych systemów Linux oraz Windows ; 

• administracja, konfiguracja i monitoring infrastruktury sprzętowej (serwery i 
macierze) oraz platformy wirtualizacyjnej Vmware, Hyper-V, Oracle Linux 
Virtualization; 

• optymalizacja środowiska; 

• udział w projektach infrastrukturalnych systemów Bezpieczeństwa; 

• utrzymanie aktualnej dokumentacji systemów Linux oraz Windows. 
 

Więcej informacji o pracy oraz Dziale Informatyki tel. 22 326-55-80 (pon.-pt. - 7.30-15.30) 
 

Wyślij nam swoje cv na adres e-mail: r.kowalewski@brodnowski.pl lub pocztą na 
adres: 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o.o. – Dział Kadr 
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa - z dopiskiem ” Specjalista ds. Data Center” 

mailto:r.kowalewski@brodnowski.pl

