
Senior špecialista DevOps automatizácie   

   
Slovak Telekom, a.s.  
 
ID pracovnej pozície: 5523
Krajina: Slovenská Republika
Lokalita: Bratislava alebo Košice alebo Banská Bystrica

alebo Žilina
Región: západné Slovensko
Typ zamestnania: Plný úväzok
Úroveň pozície: Špecialistické
 

  

 
 
 
Popis práce
 
Chceš byť členom tímu, ktorý pracuje s najmodernejšími technológiami, zavádza v IT
veľkej spoločnosti DevOps a vytvára budúcnosť IT infraštruktúry telekomunikačného
operátora? Chceš nám pomôcť zautomatizovať testovanie, build a nasadzovanie našich
aplikácií a migrovať ich na náš private cloud? Chceš sa naučiť najmodernejšie cloudové
technológie (OpenStack), containers, softwarovo definované siete? Chceš nasadiť open-
source technológie vo veľkej korporácii? Potom hľadáme práve Teba a neváhaj sa nám ozvať!
 
Kvalifikácia
 
Osobnosť:

Tímový hráč, analytické myslenie, chuť odborne rásť a vzdelávať sa Vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie Odborná prax: -min. 2 roky na obdobnej pozícii PC znalosti:
Znalosť nástrojov a procesov nasadzovania aplikácii v prostredí veľkej korporácie (Ant,
Maven, Git, Jira, SVN, Jenkins a i.)
Znalosť nástrojov na automatizáciu testovania (Selenium, HP UFT, LoadRunner a i.)
Znalosť skriptovacích programovacích jazykov (Python, shell scripts)
Znalosť automatizačných nástrojov (Jenkins, Puppet, Chef, Ansible, Salt, Jira, Git,
Confluence) výhodou
Znalosť container virtualization technológií (Docker, Kubernetes, Docker Swarm, RedHat
OpenShift) výhodou
Znalosť cloud technologií (OpenStack, Cloud Foundry, Amazon AWS, Microsoft Azure)
výhodou Anglický jazyk: aktívne (plynule sa dorozumie, písanie) Nemecký jazyk: žiadna
Strojopis: nepotrebný

 
 
 
Slovak Telekom, a.s.
 
Spoločnosť Slovak Telekom je najväčší slovenský multimediálny operátor, ktorý na
telekomunikačný trh prináša inovatívne riešenia, najnovšie technologické trendy a
medzinárodne poznatky. Zlúčením spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a T-Mobile Slovensko, a.
s., sa integrovaná spoločnosť stala najväčším zamestnávateľom v telekomunikačnom sektore.
Podľa renomovanej štúdie spoločnosti Hewitt Associates sa spoločnosť Slovak Telekom radí k
najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa štúdie Graduate Barometer renomovaného
inštitútu Trendence tiež patrí spoločnosť Slovak Telekom medzi desiatich najatraktívnejších
zamestnávateľov absolventov vysokých škôl na Slovensku. Aj preto je kariéra v Slovak
Telekome skvelý zážitok!
 



 
Kontakt
 
Slovak Telekom, a.s.
 
Lenka Hančáková
?subject=Job application from Global Job Search Platform Telekom
 
http://www.slovaktelekom.sk/?kariera-v-skupine-slovak-telekom
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