Szívesen dolgoznál Magyarország leggyorsabban növekvő, digitális alkalmazások
fejlesztésében élen járó Bankjában?
Csatlakozz a GRÁNIT Bank csapatához
„DevOps mérnök” pozícióba!
Különösen büszkék vagyunk arra,
hogy 2020-ban a Mastercard nekünk ítélte
„Az év prémium banki szolgáltatása” , „Az év fenntartható bankja” és megosztva „Az
év leginnovatívabb bankja” díját, valamint 2. helyezést értünk el „Az év digitális banki
szolgáltatása” és „Az év társadalmilag felelős bankja” kategóriákban.
Miben számítunk Rád?
•
•
•
•
•
•
•

Feladata a konténer alapú, magas rendelkezésre állást biztosító rendszerek kialakítása, bevezetése és üzemeltetése.
Felmerülő implementálási, működési és teljesítménnyel kapcsolatos problémák
elemzése és javítása.
Részvétel az új Linux alapú rendszerek bevezetésében, a jelenleg működő Linux
alapú rendszerek üzemeltetésében és optimalizálásában.
Linux operációs rendszerek konfiguráció menedzsment eljárásainak használata.
Linux operációs rendszeren futó alkalmazások telepítésének kivitelezése és üzemeltetés támogatása.
Projektekben való részvétel.
A bevezetett technológiák és a meglévő rendszerek üzemeltetési dokumentációjának
elkészítése, átadása Level2-es üzemeltetés számára.

Téged keresünk, ha rendelkezel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legalább 3 év Linux szerver üzemeltetői gyakorlattal.
Legalább 3 év magas rendelkezésre állású IT környezetek üzemeltetési területén
szerzett gyakorlattal.
GitLab CI/CD, Docker környezet ismerettel és gyakorlattal.
Linux operációs rendszeren futó alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó konfigurációk ismerete (sshd, ntpd/chrony, bind, samba, nfs, apache, postfix, rsyslog stb.)
Alapvető scriptelési ismeretek, legalább egy scriptnyelv ismeretével.
Precizitás, rendszerezési képességgel.
Proaktív, kezdeményező személyiséggel.
Virtualizációs technológiák magas szintű ismeretével.
Szakmai angol nyelv ismeretével.
Felsőfokú informatikai végzettséggel.
ITIL alapú folyamatok mélyebb ismeretével.

Előnyként értékeljük:
•
•
•

Banki környezetben szerzett releváns tapasztalat.
Linux rendszerüzemeltető minősítés, vizsga.
Üzemeltetési folyamatok automatizálásában szerzett tapasztalat.

Mit kínálunk?
• Versenyképes jövedelem + egyéb béren kívüli juttatás (Cafeteria);
• Képességeidnek megfelelő pozíció, folyamatos szakmai fejlődési lehetőség;
• Egy barátságos közösség, ahová érdemes tartozni;
• AYCM SportPass tagság: kedvezményes sportolási lehetőség az irodaházban
lévő sportcentrumban;
• Foglalkoztatás módja: alkalmazott, teljes munkaidő;
• Munkavégzés időtartama: határozatlan (3 hónap próbaidő);
• Munkavégzés helye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el fényképes pályázati
anyagát fizetési igénye megjelölésével a karrier@granitbank.hu e-mail címre.

