Nr ogłoszenia: DO.1110.17-OI.2022
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni na stanowisko:
specjalisty ds. informatycznych - DevOps Engineer
w wymiarze pełnego etatu
w Ośrodku Rozwoju Systemów Informatycznych IOŚ-PIB
Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
Zakres obowiązków:








projektowanie i tworzenie architektury aplikacji internetowych,
tworzenie, rozwój i utrzymanie środowisk systemowych (dev / test / prod);
konfiguracja, testowanie i wdrażanie narzędzi do automatyzacji CI/CD;
tworzenie i utrzymywanie rozwiązań opartych na kontenerach np. Docker, Kubernetes;
wybór optymalnych rozwiązań technicznych dla realizacji projektu;
nadzorowanie oraz poprawa wydajności stosowanych rozwiązań;
współpraca z administratorami systemów informatycznych.

Wymagania:
 doświadczenie w konteneryzacji aplikacji (Docker) oraz znajomość platformy Kubernetes;
 znajomość narzędzi CI/CD (np. Git, GitLab CI);
 doświadczenie w administracji serwerami działającymi pod kontrolą systemów operacyjnych Linux
oraz Windows Server;
 wiedza na temat konfiguracji i zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server;
 doświadczenie w konfiguracji serwerów HTTP (nginx);
 znajomość platform wirtualizacyjnych: Vmware;
 znajomość .Net Core;
 praktyczna znajomość praktyk związanych ze skalowalnością i wysoką wydajnością systemów;
 wykształcenie wyższe techniczne.

Mile widziane:


znajomość Node.JS, Cypress, Jira, technologii Azure

Dodatkowe pożądane predyspozycje kandydatów:
 odpowiedzialność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów;
 dobra organizacja pracy, systematyczność;





aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność;
zdolność do współpracy w zróżnicowanym pod względem zawodowym zespole;
wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i kultury osobistej.

Oferujemy:









atrakcyjne, wysokie wynagrodzenie,
umowę o pracę, stabilne zatrudnienie
miłą atmosferę pracy,
możliwość pracy zdalnej,
możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
zajęcia językowe dofinansowane przez pracodawcę,
opiekę medyczną,
karnety sportowe.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym
w terminie do 13 sierpnia 2022 r. na adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w
temacie wiadomości „Rekrutacja – OI – specjalista ds. informatycznych - DevOps Engineer”.
Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.17OI.2022 na stanowisko specjalista ds. informatyki – DevOps Engineer, którym jest Instytut Ochrony
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną
zniszczone niezwłocznie.
Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez
podania przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i
oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

