İşə qəbul üçün xarici müraciət elanı
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Vəzifə haqqında məlumat
Vakansiyanın adı
Elanın bitmə tarixi
Keçid kodu
Müəssisə, Təşkilat
Struktur vahidi
Ştat vəzifəsinin adı
Struktur vahidinin ünvanı
Şəhər/rayon
Müqavilənin növü
Əməyin ödənilmə dərəcəsi
Əmək haqqı
Əlavə məlumat
İş şəraiti
İş rejimi
Əlavə məlumat
Yataqxana
İş yerinə çatdırılma
Sığorta
Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)

Mühəndis (İnformasiya texnologiyaları üzrə)
10.08.2021
06382/2021 EXT
Bakı Olimpiya Stadionu
Elektrik avadanlıqlarının istismarı sahəsi
Mühəndis (IT üzrə)
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Heydər Əliyev prospekti 323
Bakı şəhəri
Müddətli
12
1010.00 azn/aylıq
Faktiki işlənmiş hər iş günü üçün 3 AZN yemək xərci
Normal
Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)
Təmin olunmur
Təmin olunur
Koro]ğlu m/s
Tibbi, Həyat
•Yeni tələblər əsasında texniki tapşırıqlar hazırlamaq;
•Mövcud proqram təminatlarına texniki dəstək göstərmək;
•İstifadəçilərə yerində və uzaqdan İT dəstək göstərmək;
•Kamera, printer və kompüter şəbəkələrində yaranmış nasazlıqların aradan
qaldırılması, proqram təminatı və avadanlıqların monitorinqi;
•Daxili şəbəkənin tənzimlənməsi, problemlərin aradan qaldırılması(ehtiyac
olduğu halda kabeli çəkmək və qoşmaq);
•Windows əməliyyat sistemləri və Windows Server əməliyyat sistemlərinin
qurulması və mütəmadi olaraq fiziki və proqram təminatının monitorinqi;
•Serverdə və avadanlıqlarda müəyyən olunmuş İT təhlükəsizlik
standartlarına uyğun tələblər qoymaq və qorumaq;
•Fiziki və proqram (hardware & software) təminatının diaqnostikası və
monitorinqi;
•Ümumi sistem və tətbiqi proqram vasitələrini (Əməliyyat sistemləri, ofis
proqramları və s.) qurmaq və düzgün işləməsini təmin etmək;
•Stadionun İT komandasını idarə etmək, podratçı şirkətlərin işinə nəzarət
etmək və uyğun hesabatları əldə etmək;
•Şöbənin strategiyasını hazırlamaq, qənaət və səmərəlilik prinsiplərini
həyata keçirmək;
•Aylıq, rüblük və illik satınalmaları planlaşdırmaq və satınalmalar şöbəsinə
təqdim etmək;
•Stadionun İT sistemi və avadanlıqlarını daim nəzarətdə saxlamaq və
servisini təşkil etmək.

Tələblər
Vətəndaşlıq

Azərbaycan

Tələb edilən təhsil
Təhsil pilləsi

Təhsil əhatəsi

Ali bakalavr

Müvafiq sahə üzrə

Tələb edilən iş stajı
Təhsil pilləsi

Müddəti / İş təcrübəsi

Təsvir

Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə

1 İl / Müvafiq sahə üzrə

İş təcrübəsi dedikdə mütəxəssis və
ya rəhbər vəzifələrdə iş stajı
nəzərdə tutulur.
İp telefoniya üzrə iş təcrübəsinin
olması arzu olunandır.

Sertifikat tələbləri
Tələb edilən sertifikat yoxdur.
Səriştəlik və digər tələblər
Məsuliyyət
Nizam-intizam
Şifahi özünüifadə
Dürüstlük
Etik davranış
Peşəkarlıq
Bilməlidir
•Şəbəkə avadanlıqlarının quraşdırılması və nasazlıqların aradan qaldırılması (Cisco Switching and Routing),
•LAN texnologiyaları, Kabellər üzrə məlumatı olmalı,
•Serial və Ethernet İnterfeysin qurulmağını bilməli,
•IPv4 və IPv6, Subnetting, VLSM üzrə məlumatı olmalı,
•Switching, Standard Access-list, Extended Access-list və Vlan-ların konfiqurasiyası,
•NAT (Static, Dynamic & PAT),
•Port Aggregation (EtherChannel),
•Avaya və Mikrotik avadanlıqlarının əməliyyat sisteminin (İOS) yüklənməsi və yenilənməsi,
•Site to site, Client-to-site və SSL vpn-lə işləmə bacarığı,
•Wifi and ADSl Routers,
•Firewall, IPS, ASA, ACS, VPN (site to site, Client-to-site,SSL) inzibatçılığı,
•Network Printers və s. avadanlıqların sazlanmasını bacarmalı,
•Microsoft Office 2007-2016,
•Storage texnologiyaları ilə işləməyi,
•Network planing, CCTV və serverlər.

