
Nezalekneš se provozu internetových prezentací našich velkých 
klientů? Máš bystrou mysl a technické znalosti? Máš rád Linux? 

Jsme Etnetera. Komunikace je pro nás alfou a omegou – vyvíjíme komunikační a obchodní 
platformy, třeba klientské portály, intranety, mobilní aplikace a nástroje firemní komunikace.

 
Jakého parťáka hledáme do našeho týmu adminů?
 • Pojmy jako Tomcat, MySQL, Mongo, Redis nebo haproxy by ti neměly znít jako názvy japonských 

vesnic. Samozřejmě nehledáme Supermana a neočekáváme brilantní znalost všech těchto ná-
strojů. Postačí, když budeš ovládat aspoň jeden, zbytek tě naučíme.

 • Máš-li povědomí o nástrojích Jenkins a Ansible a je pro tebe stejně jako pro nás zajímavá auto-
matizace správy serverů, jsi náš člověk.

 • Pokud ukládáš logy místo do souboru do Elastic Stacku a co jde, to s rozmyslem strčíš do kontejne-
ru a spustíš v Dockeru, vysloužíš si u nás nejen uznalé poplácání po rameni, ale téměř jisté přijetí ;).

 • Práce pro tebe není jen místem, kam si denně chodíš odsedět svých osm hodin, ale třeba i příleži-
tostí potkat nové lidi. Hledáme člověka, který mezi nás zapadne.

Co ti můžeme nabídnout? 
Volbu tvé další cesty Etneterou: 

 • Můžeš být u vzniku nových řešení pro naše klienty a postavit je od začátku v Project týmu.

 • Nebo budou tvé kroky směřovat do našeho bezpečnostního (CSIRT) týmu?

 • Je ti bližší dlouhodobá spolupráce s klientem a postupný rozvoj projektu? Pak je tu Operation tým.  

 • Pořád se nikde nevidíš? Baví tě víc infrastruktura, sítě, datová centra, Cloudy? Pak je tu pro tebe 
příležitost pomoc při správě pár racků plných HW a naším VDC a cloudovými službami (jsme 
účastníky projektu OpenNebula.org, využíváme AWS, MS Azure atd).

 • Možnost zavádět nové věci a postupy

A kromě práce je ti k dispozici:

Linux Admin

 • Svobodné prostředí plné zajímavých lidí 

 • Možnost Home Office

 • Notebook podle tvého výběru

 • Je na tobě, kdy přijdeš do práce a kdy odejdeš

 • Pravidelný vnitrofiremní TechLunch

 • Akce a zábava i mimo práci

Zaujali jsme tě? Ozvi se nám na vitej@etnetera.cz. Těšíme se!


