
Pracovný pomer: trvalý na plný úväzok 
Termín nástupu: po dohode na základe pohovoru
Plat: dohodou 

Miesto práce: eGroup Solutions, a. s., 

 

Popis práce: 

• Inštalácia a implementácia 
aktualizácia 

• Správa a administrácia existujúcich 

• Sledovanie, údržba a monitoring systémov, kontrola a vyhodnocovanie ich fungovania

• Spolupráca pri návrhu IT riešení 

• Účasť na projektoch, spracovanie a
riešení na základe schválených návrhov zákazníkom

• Účasť na technických a iných školeniach

• Analýza a riešenie technických problémov a

 
Požiadavky na zamestnanca: 

• VŠ s technickým zameraním (
študenta 4. / 5. ročníka VŠ 

• Široký rozhľad v oblasti IT, znalosti z
a prevádzky systémov a aplikácií

• Základné skúsenosti s databázami (Oracle alebo DB2
• Praktické znalosti s operačným systémom Windows 
• Vysoký záujem o ďalšie vzdelávanie a rozvoj 
• Analytický a konštruktívny prístup k
• Aktívny prístup k práci a schopnosť pracovať v
• Výhodou sú praktické skúsenosti 

(Servery, Dátové úložiská/SAN, Siete/LAN/WAN
úrovni návrhu riešení, ich inštalácie a

• Výhodou sú skúsenosti s konfiguráciou a 
HP UX, RH) 

 

Upresnenie:  
Anglický jazyk: pokročilý (písomná forma)
Microsoft Windows: pokročilý (certifikácia výhodou)
UNIX/Linux: základy 
Oracle/DB2/MS SQL Databázy: základy
Vodičské oprávnenie: „B“  

 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám prosím štruktúrovaný životopis v anglickom a 

slovenskom jazyku a nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov na 

kariera@egroup.sk  

 

Prehlásenie: Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné 

údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby spoločnosť 

spracovávala moje osobné údaje pre účely 

pozície, to je s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, triedením, 

kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to 

až do odvolania písomnou formou. Súhlas je možné kedyko

IT technik 

na plný úväzok so skúšobnou dobou  
po dohode na základe pohovoru 

eGroup Solutions, a. s., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava (www.egroup.sk)

implementácia SW a HW produktov a technológií v rámci návrhov riešení

existujúcich a novo dodaných systémov/aplikácií u zákazníka

Sledovanie, údržba a monitoring systémov, kontrola a vyhodnocovanie ich fungovania

riešení a služieb pre zákazníkov 

spracovanie a vyhodnocovanie požiadaviek, testovanie a
riešení na základe schválených návrhov zákazníkom 

Účasť na technických a iných školeniach 

technických problémov a ich dokumentovanie, podpora a servisné zásahy 

technickým zameraním (prax výhodou, nie však podmienkou), ponuka je vhodná aj pre 

znalosti z oblasti správy, ukladania, archivácie a ochrany dát
aplikácií 

databázami (Oracle alebo DB2 a MSSQL) 
operačným systémom Windows  

áujem o ďalšie vzdelávanie a rozvoj profesionálnych schopností a znalostí
prístup k riešeniu pridelených úloh 

schopnosť pracovať v kolektíve 
kúsenosti a znalosti z oblasti technológií centrálnych infraštruktúr 

(Servery, Dátové úložiská/SAN, Siete/LAN/WAN, Virtualizácia, Zálohovanie a 
úrovni návrhu riešení, ich inštalácie a implementácie 

konfiguráciou a administráciou operačných systémov 

(písomná forma) 
(certifikácia výhodou)  

: základy 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám prosím štruktúrovaný životopis v anglickom a 

slovenskom jazyku a nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov na 

Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné 

údaje poskytujem svoj súhlas k tomu, aby spoločnosť eGroup Solutions, a. s. so sídlom v 

spracovávala moje osobné údaje pre účely hodnotenia kandidátov na obsadenie 

s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, triedením, 

kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to 

až do odvolania písomnou formou. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 

 

(www.egroup.sk) 
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anie a implementácia 

ie, podpora a servisné zásahy   
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znalostí 

centrálnych infraštruktúr 
 obnova, atď.) na 

administráciou operačných systémov UNIX/Linux (AIX, 

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám prosím štruktúrovaný životopis v anglickom a 

slovenskom jazyku a nasledujúci súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu 

Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné 

so sídlom v Bratislave 

kandidátov na obsadenie voľnej pracovnej 

s ukladaním na nosiče dát, upravovaním, vyhľadávaním v nich, triedením, 

kombinovaním a likvidáciou v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to 


