
 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
poszukuje kandydatów do pracy  

w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 
 na stanowisko: 
Administrator 

Miejsce pracy: Warszawa 
 
Do głównych obowiązków należeć będzie: 

 ścisła współpraca z pierwszą linią wsparcia – helpdesk 
 bieżące wsparcie użytkowników końcowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM) – druga linia wsparcia 
 diagnozowanie oraz usuwanie pojawiających się problemów związanych z obsługa i funkcjonowaniem SWD PRM 
 utrzymaniu systemów informatycznych pod kątem zachowania ich ciągłości działania i obsługi bieżących zleceń 
 tworzenie i aktualizacji dokumentacji technicznej 

 

Wymagania: 
 doświadczenia w administracji środowiska IT: 

o 0 lat na stanowisko młodszego administratora 
o 1 rok na stanowisko administratora 
o 2 lata na stanowisko starszego administratora 

 wykształcenie wyższe o profilu technicznym 
 umiejętność szybkiego uczenia się oraz chęć rozwoju kompetencji 
 znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z dokumentacją techniczną 
 umiejętność analitycznego oraz procesowego myślenia 
 dobra znajomość systemów Linux, minimum Centos, RedHat oraz SusE 
 dobra znajomość zagadnień sieciowych (TCP/IP, VPN, LoadBalancer oraz FireWall) 
 znajomość MS Windows Server, WSUS, Active Dirtectory 
 bardzo dobra znajomość mySQL na poziomie administratora bazy danych 
 znajomość wirtualizacji Vmware 
 znajomość usług DNS, DHCP, Apache Tomcat 

 
Dodatkowym atutem będzie: 

 znajomość systemów monitorujących klasy: Nagios, Zenoss, bardzo dobra znajomość protokołu SNMP 
 znajomość administracji systemami backupu, preferowany DataProtector 
 znajomość języka SQL na poziomie tworzenia prostych zapytań, generowania raportów 

 
Oferujemy: 

 stabilne warunki zatrudnienia - umowę o pracę 
 wymiar 1/1 etatu 
 pracę w wymiarze 7 godzin 35 minut 
 miłą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole 
 pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie do działalności sportowej, bony świąteczne) 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:  

nabor.kcmrm@lpr.com.pl 
z dopiskiem w temacie: 

„Nazwa stanowiska – Imię i Nazwisko” 
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie przy  
ul. Księżycowej 5. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz aktów 
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.  

 
Klauzula informacyjna związana z ochroną danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej LPR pod adresem 

https://www.lpr.com.pl/pl/rodo  
 

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi Kandydatami.  
Aplikacje złożone w procesie rekrutacji nie będą zwracane. 


