
 
 

GAMRAT Spółka Akcyjna jest producentem najwyższej jakości materiałów budowlanych  

z polichlorku winylu oraz polietylenu, przeznaczonych głównie na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego oraz 

użyteczności publicznej. Osiemdziesięcioletnia działalność nauczyła nas, że nie wystarczy być – należy przede 

wszystkim daleko patrzeć i wysoko mierzyć. 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista Informatyk /ds. sieci/ 
Miejsce pracy: Jasło 

Zadania: 
• wsparcie użytkowników w bieżącej pracy z systemami oraz aplikacjami biurowymi 

• instalacja i konfiguracja komputerów, telefonów komórkowych 

• administracja sprzętem informatycznym, jego utrzymanie i konserwacja 

• wdrażanie firmowej polityki bezpieczeństwa i ochrony informacji 

• wykonywanie wewnętrznych audytów bezpieczeństwa i raportowanie wyników 

• bieżące monitorowanie funkcjonowania systemów oraz infrastruktury pod kątem 
bezpieczeństwa informacji i danych osobowych 

• szacowanie ryzyka dla bezpieczeństwa systemów  

• wsparcie prowadzonych wewnętrznie projektów poprzez rekomendowanie odpowiednich 
rozwiązań IT 

• udział w projektach i szkoleniach związanych z wdrożeniem nowych technologii 

• opracowywanie dokumentacji technicznej zasobów sieci, konfiguracji systemów itp. 

• współpraca z administratorem serwera IBM i (AS/400) 

 
Wymagane kwalifikacje: 

• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane kierunki: telekomunikacja, 
informatyka 

• przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku 

• wiedza z obszaru kryptografii wykorzystywanej w systemach zabezpieczeń 

• doświadczenie w administrowaniu systemami Microsoft, Linux (Slackware,Cent OS, Ubuntu), 
bardzo  dobra znajomość tych systemów 

• znajomość narzędzi i technik zarządzania bezpieczeństwem w obszarze  sieci takich jak: 
uwierzytelnianie, autoryzacja, segmentacja IP,  systemy AV (Eset Endpoint Protection), 
antispam (Apache Spam-D,  amavis), Data leakage prevention,BreachDetection, IPS, IDS, VPN 
(Strongswan IPSEC, Openvpn), Firewalls (Linux IPTABLES), IDS, hardening , Email and Internet  
Security(Sendmail, postfix), LAN/WAN, 

• Znajomość: TCP/IP v4, ISO OSI oraz usług/protokołów takich  jak: ARP, ICMP, DNS, DHCP, 
SNMP, HTTP/HTTPS, FTP/SFTP, SSH, SMTP, WMI, SYSLOG, ODBC, NTP, IMAP, IPSEC, RADIUS 
itp. 

• znajomość tematyki bezpieczeństwa systemów, aplikacji oraz sieci, technologiczny 
background i dobre rozumienie współczesnych trendów w obszarze systemów IT i ich 
bezpieczeństwa 

• znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów operacyjnych (w tym mobilnych), 
bezpieczeństwa sieci komputerowych i serwerów realizujących usługi dostępu do danych 

• znajomość komunikatywna i w zakresie czytania dokumentacji języka angielskiego 

• osoba powinna być samodzielna i zorganizowana przy realizacji powierzonych zadań, posiadać 
umiejętność pracy w zespole oraz wdrażania własnych pomysłów, systematyczność                                            
i dokładność w wykonywaniu  powierzonych zadań, bardzo dobrą organizacje pracy własnej. 
 
 



• osoba powinna potrafić efektywnie komunikować się oraz współpracować z osobami z różnych 
obszarów i szczebli organizacji 
 

Mile widziane kwalifikacje: 

• Certyfikaty ICND1, CCNA lub pokrewne 

• Znajomość systemów radiowych UNIFI/UBIQUITI 

• Prawo jazdy kategorii B  

 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji elektronicznie e-mail: 
bkozak@gamrat.com.pl 
          
Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Prosimy o zawarcie następujących klauzul w CV: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu 
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem dotyczącym 
prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. (Brak niniejszej 
zgody uniemożliwia wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w procesie rekrutacji). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celu 
przeprowadzenia w przyszłości procesów rekrutacji. Zapoznałam/zapoznałem się z pouczeniem 
dotyczącym prawa dostępu do treści moich Danych Osobowych i możliwości ich poprawiania. 
Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować 
będzie usunięciem moich Danych Osobowych. (Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę Pani/Pana 
kandydatury dla niniejszej rekrutacji). 

 


