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Sistemski inženir (M/Ž)
V našo skupino IT strokovnjakov vabimo pozitivno
naravnanega in samoiniciativnega sodelavca z
ustreznimi znanji in izkušnjami s področja dela.

Najzaposlovalec 2017 in 2018, najizvoznik 2016 in Slovenska gazela so priznanja, ki nas uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka, ki se uporabljajo po vsem svetu. Naše
izdelke odlikujejo visoka točnost in odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in
električnih vozilih. Pri delu spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost. Uspešnost gradimo z integriteto, odličnostjo, s spoštovanjem
sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s posluhom za raznolikost.

Naša zgodba

Ključne delovne naloge in zadolžitve
▶

Vzdrževanje strežniškega okolja na Hyper-V platformi;

▶

Konfiguracija varnostnih politik na omrežnih sistemih;

▶

Administracija strežnikov v okolju MS Windows;

▶

Podpora uporabnikom;

▶

Delna administracija MS SQL strežnikov in baz
podatkov;

▶

Instalacije aplikacij;

▶

Vzdrževanje varnostnih kopij;

▶

Pomoč pri uvajanju novih produktov in storitev.

Pričakujemo
▶

VI.-VII. stopnjo izobrazbe IT smeri ali podobne smeri z
ustreznimi dodatnimi specializiranimi izobraževanji;

▶

Poznavanje Microsoft SQL strežniškega okolja in
upravljanja z bazami podatkov;

▶

Minimalno 4-5 let delovnih izkušenj na podobnem
delovnem mestu;

▶

Poznavanje upravljanja delovnih postaj in računalniških
omrežij;

▶

Poznavanje Microsoft operacijskih sistemov in
strežniških sistemskih orodij (AD, PowerShell, System
Center ...);

▶

Sposobnost logičnega sklepanja;

▶

Dinamičnost in komunikativnost;

▶

Proaktivnost, odgovornost in natančnost;

▶

Sposobnost timskega dela.

▶

Poznavanje virtualizacijskega okolja Hyper-V;
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Nudimo
▶

Delo v uspešnem, visoko tehnološkem in razvojno naravnanem mednarodnem podjetju;

▶

Spodbujamo in omogočamo strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje;

▶

Uvajanje v delo pod vodstvom izkušenih mentorjev;

▶

Urejeno, pozitivno in sodelovalno naravnano delovno okolje;

▶

Redno zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom.

Stopite v kontakt z nami!
Če vas opisane delovne naloge navdušujejo in menite, da imate ustrezne kompetence, vas vabimo, da nam
posredujete motivacijsko pismo in življenjepis s podrobnim opisom znanj in izkušenj na mail zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 52 72 125 (Ilijana Javornik).

Prijava na: zaposlitev@rls.si

