Latvijas Universitātes Informācijas tehnoloģiju
departaments konkursa kārtībā aicina darbā

VADOŠO DATORSISTĒMU ADMINISTRATORU/-I
(pilna laika darbs uz nenoteiktu laiku)
GALVENIE DARBA PIENĀKUMI:
▪
▪
▪
▪

veikt IT sistēmu uzturēšanu un problēmu pieteikumu risināšanu;
veikt IT sistēmu novērtējumu, plānot un pārvaldīt atjauninājumu savlaicīgu ieviešanu;
uzstādīt un konfigurēt datortehniku, veikt nepieciešamo datortehnikas apkopi;
diagnosticēt un novērst datortehnikas problēmas, veikt nelielus remontus, instalēt un konfigurēt
datorsistēmu programmatūru;
▪ administrēt datorsistēmas, piešķirt lietotāja pieejas tiesības, nodrošināt IT sistēmu drošību un
sagatavot nepieciešamo lietotāju dokumentāciju.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vēlama augstākā izglītība informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu vai līdzīgu zinātņu jomā vai
līdzīgu zinātņu jomā, vai atbilstoša praktiskā darba pieredze;
pieredze darbā ar IT un IS lietotāju konsultēšanu;
spēja strādāt komandā un patstāvīgi organizēt savu darbu;
vēlme un spēja nepārtraukti papildināt savas zināšanas un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām;
sistēmiska domāšana, spēja loģiski pamatot savu viedokli;
vēlme uzlabot ikdienā ierastus procesus ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību;
precizitāte un spēja pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;
labas komunikācijas, prezentācijas un argumentācijas prasmes.

NEPIECIEŠAMĀS TEHNISKĀS ZINĀŠANAS:
▪
▪

padziļinātas zināšanas datoru apkalpošanā un pārvaldībā;
programmatūras instalēšanas un konfigurēšanas prasmes, servisu administrēšanas prasmes,
datortehnikas un programmatūras uzturēšanas problēmu diagnosticēšanas un novēršanas prasmes.
▪ datortīklu tehnoloģiju/protokolu zināšanas;
▪ ugunsmūru darbības principu pārzināšana.
*Zināšanas par virtualizācijas tehnoloģijām un Windows serveru administrēšanu tiks uzskatītas par
priekšrocību.

PIEDĀVĀJAM:
▪
▪
▪
▪

interesantu un dinamisku darbu;
atalgojumu no EUR 1360 līdz 1840 (bruto);
sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
pieredzējušu kolēģu un vadības atbalstu.

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Vadošais datorsistēmu administrators” lūdzam sūtīt uz e-pastu:
itd.vakance@lu.lv līdz 2022. gada 6. janvārim.
Pateicamies par izrādīto interesi un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks
izvirzīti atlases 2. kārtai.
Latvijas Universitāte informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu
šīs atlases konkursa norisi (leģitīmo interešu nodrošināšana) un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis
ir Latvijas Universitāte, e-pasts: datu.specialisti@lu.lv .

