
Linux administrátor - JUNIOR 

Do našeho linuxového týmu hledáme posilu!  
Hledáme nadšence do Linuxu, který se chce stát zkušeným administrátorem a nebojí se 
na sobě makat. 
 
Kdo jsme? 
Jsme tým zkušených profesionálů v oblasti správy linuxových systémů. Spojuje nás 
proaktivní, tvořivý přístup, kritické uvažování nad důsledky a otevřenost v komunikaci. Pro 
každého z našich klientů pracujeme tak, aby dostal precizní řešení, které mu přinese 
dlouhodobý užitek a zároveň je pro něj ekonomicky výhodný. Známe klady i nedostatky 
současných technologií a jdeme vždy s dobou. 
Našimi dlouhodobými klienty jsou společnosti různých velikostí a odvětví. 
 
Co budeš u nás dělat?  
• Komplexní správu systémů na platformě Linux – dohled, řešení problémů, řešení 

požadavků klientů, projektovou činnost. 
• Držení pohotovosti. 
• Návrhy a realizace nových řešení, vylepšování stávajících řešení. Držíme se hesla 

„práci strojům“. 
 
S	 čím bys měl/la mít zkušenosti? 
• Nainstalovat operační systém Ubuntu nebo Debian dle zadání – rozdělení disku, 

nastavení sítě, účel serveru. 
• Orientovat se v adresářové struktuře Linuxu – být schopen říci, kde najdu 

konfiguraci, logy, dočasné soubory, domovské adresáře, knihovny apod. 
• Zjistit využití prostředků globálně a per proces - procesor, paměť, disk, síť. 
• Umět nastavit síť v Linuxu (IP, GW, DNS), orientovat se v TCP/IP a DNS. 
• Zjistit si informace o běžících procesech, jaké mají atributy a jak zatěžují systém. 
• Znát linuxová práva k souborům, práva běžících procesů na základě uživatele a 

skupiny. Umět použít a konfigurovat nástroj SUDO.  
• Pracovat se SW balíčky pomocí APT – seznam balíků, info o balíku, přidat/odebrat 

balík. 
• Být schopen pracovat v shellu Bash – použít editoru VIM, zjednodušit si práci 

pomocí nástrojů jako grep, sed, awk, cut, sort, wc, head, tail. 
 

Co Ti nabídneme my? 
Práci na zajímavých a různorodých projektech - od malých až po rozsáhlé farmy s 
desítkami serverů. Staráme se o infrastrukturu v privátním cloudu, AWS, fyzické servery, 
hypervisory. Klademe veliký důraz na efektivitu, automatizaci a bezpečnost.  
Máme skvělý a zkušený tým, který Ti poskytne podporu, know-how,  prostor a pomůže Ti 
stát se zkušeným Linux adminem – pokud na svých znalostech a dovednostech budeš 
pracovat. 



Spolupracujeme na dálku, nejsme omezeni místem. I když jsme rozstrkaní po ČR, jsme 
spolu v	kontaktu denně přes Slack. Zde komunikujeme pracovní i týmové záležitosti.  
Hledáme spolupráci na pracovní poměr/OSVČ, minimum je 20 hod/týden. 
Do týmu hledáme především spolehlivého a stabilního člověka, pro kterého je práce 
koníček, baví ho, chce v	ní růst a dál se vzdělávat. 
Pokud ses v	popisu našel/našla, pošli svůj životopis kolegyni Janě na mail 
jana.fialova@epofis-it.cz , bude Tě kontaktovat. 


