
Praca w ICM UW

Młodszy inżynier infrastruktury data center
ICM UW, ośrodek naukowy działający w obszarze obliczeń z wykorzystaniem superkomputerów oraz
badań naukowych wykorzystujących infrastrukturę HPC, poszukuje młodszego inżyniera infrastruktury
data center do mieszczącego się na warszawskiej Białołęce Centrum Technologii ICM UW.

Zadania: 

 utrzymanie  w  ruchu  infrastruktury  technicznej  Data  Center  –  w  tym  systemy  chłodzenia,
zasilania, PPOŻ, BMS;

 monitorowanie oraz planowanie pracy infrastruktury w CT ICM, prowadzenie dokumentacji;

 uczestnictwo w pracach rozwojowych infrastruktury IT; 

 organizacja oraz nadzór nad pracami serwisów zewnętrznych;

 prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie obsługi urządzeń infrastruktury ICT;

 rozwój infrastruktury pod kątem nowych technologii i optymalizacji rozwiązań.

Oferujemy:

 pracę w obszarze technologii HPC i Data Center obejmujących: systemy obliczeniowe HPC,
systemy zarządzania infrastrukturą energetyczną i systemami klimatyzacji precyzyjnej (BMS),

 pracę w nowoczesnym, uruchomionym w 2016 roku Data Center,

 umowę  o  pracę,  atrakcyjne  wynagrodzenie  (w  tym  także  dodatek  stażowy,  dodatkowe
wynagrodzenie roczne),

 atrakcyjny  pakiet  socjalny  (m.in.  dopłata  do  wczasów,  możliwość  korzystania  z  ośrodków
sportowych/wypoczynkowych UW, pakiet medyczny),

 możliwość elastycznej organizacji pracy,

 współdziałanie z doświadczonym i dynamicznym zespołem.

Wymagamy: 

 wykształcenia  wyższego  na  kierunkach:  elektrotechnika,  elektronika,  automatyka  lub
pokrewnych  (dopuszczalne końcowe lata studiów), oferujemy możliwość odbycia praktyki,

 umiejętności czytania schematów i projektów elektrycznych oraz instalacji sanitarnych,

 uprawnień elektrycznych G1 E do 1 kV,

 podstawowej  znajomości  montażu  lub/i  projektowania  instalacji  elektrycznych  i
niskoprądowych,

 znajomości  zasad  działania  urządzeń:  UPS,  pompa  hydrauliczna,  chiller,  wentylacja
mechaniczna, PLC, klimatyzacja precyzyjna, prądnica

 podstawowej wiedzy z zakresu działania sieci komputerowych i obsługi systemów z rodziny
Linux

 umiejętności podejmowania szybkich decyzji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

 zaangażowania i samodzielności,

 umiejętności pracy w zespole oraz wysokiej kultury osobistej,

 znajomości  języka  angielskiego  umożliwiającej  porozumiewanie  się  oraz  czytanie
dokumentacji technicznej.



Dodatkowym atutem będą:

 praktyczna znajomość powłoki bash,

 umiejętność diagnozowania usterek instalacji elektrycznych oraz układów elektronicznych,

 praktyczna znajomość co najmniej jednego z języków: C++, PHP, JavaScript, Python,

 doświadczenie w dziedzinie utrzymania instalacji przemysłowych,

 programowanie PLC (Saia, B&R) i SCADA,

 uprawnienia elektryczne G1 D+E do 20 kV.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@icm.edu.pl 
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