Sonepar Magyarország Kft.

Cégünk a világ piacvezető villamossági nagykereskedelemmel foglalkozó Sonepar Group helyi
vállalkozása, mely villamossági anyagok teljes termékválasztékát forgalmazza professzionális
felhasználók számára.
Pályázatot írunk ki az alábbi állás betöltésére:

IT rendszergazda
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
▪ A vállalat IT rendszereinek és szolgáltatásainak felügyelete és üzemeltetése, általános
rendszergazdai feladatok ellátása együttműködve az üzemeltetést támogató szolgáltató
partnerekkel, valamint a regionális és globális IT csoportokkal
▪ Felhasználói bejelentések, igények, és incidensek kezelése és megoldása (L1, L2 szinten), szükség
esetén ezek eszkalálása a magasabb technikai támogatás (L3 szint) vagy az IT vezetés felé
▪ Active Directory menedzsment
▪ Mentések felügyelete és ellenőrzése
▪ Infrastruktúra karbantartások elvégzése, illetve az üzemeltetést támogató szolgáltató partnerek
által végzett karbantartások felügyelete
▪ IT biztonsági rendszerek monitorozása, incidensek kezelése és eszkaláció a regionális és globális
SOC felé
▪ IT infrastruktúra fejlesztésben és projektekben részvétel, koordinátori feladatok ellátása
▪ Felhasználók informatikai támogatása
▪ Felhasználók által használt IT eszközök (PC, laptop, nyomtató, hálózati eszközök, mobiltelefon) és
szoftverek installálása, felügyelete és üzemeltetése, eszköznyilvántartás vezetése és naprakészen
tartása
▪ IT beszerzések és szolgáltatások felügyelete, adminisztrálása, számlák adminisztrációja
▪ Ticketing rendszer kezelése, rendszerdokumentációk, felhasználói tájékoztató anyagok készítése
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
▪ Felsőfokú szakirányú végzettség
▪ Minimum 2-3 év szakmai tapasztalat
▪ Microsoft rendszerek üzemeltetésében gyakorlat (Windows10/11,
2012/2016/2019, RDS, Active Directory, DHCP, DNS, GPO, DFS)
▪ Virtualizált környezetben szerzett gyakorlat (Hyper-V)
▪ Office365/Microsoft365 ismeretek
▪ Alapvető hálózati ismeretek, LAN/WAN/WLAN
▪ Aktív, kommunikációképes angol nyelvtudás
▪ Felelősségteljes, precíz munkavégzés, ügyfél központú gondolkodásmód
▪ Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
▪ B kategóriás vezetői engedély
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• SCCM/SCOM, Intune ismeretek
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Azure infrastruktúra ismeretek (AAD, VM/Storage/Network)
Powershell ismeretek
MS SQL szerver ismeretek
IT biztonsági rendszerek felügyeletében szerzett gyakorlat
ArcServe mentési rendszer ismerete
Linux rendszerek ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
▪ Változatos feladatok, dinamikus csapat, közvetlen munkahelyi légkör, igényes munkakörnyezet és
hosszú távú karrier lehetőség
▪ Kollégáink motiváltságát és szakértelmét versenyképes juttatásokkal honoráljuk (alapbér,
Cafeteria, céges mobiltelefon, bejárási támogatás, folyamatos szakmai képzés)
▪ Részvétel a vállalat digitális átalakulásában, innovatív, modern technológiák bevezetésében
▪ Microsoft tréning és vizsgalehetőségek
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
▪ Dunaharaszti, Mechwart András u.4. (Déli iparterület)

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
▪ Teljes munkaidő

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezést kérjük a hr@sonepar.hu email címre küldeni! Önéletrajzát, fizetési igény megjelölésével
kérem, mindenképpen csatolja

