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ПРЕДМЕТ: Обавјештење о потреби за радником у одјељењу ИТ
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Услови за заснивање радног односа:
1. Општи услови који су прописани законом.
2. Посебни услови:
- IV степен стручне спреме, техничког или смјерa информационих технологија и
радним стажом у струци од 1 године;
- Додатно образовање представља предност.
3. Опис Послова
- Обезбјеђује исправан рад и обавља комплетну администрацију Active
Directory/Domain Controller инфраструктуре (администрација корисничким и
генеричким мрежним рачунима, те GPO management);
- Обезбјеђује исправан рад и врши надзор и администрацију Windows серверске
инфраструктуре и припадајућег storage-a
- Обезбјеђује исправан рад и врши надзор и администрацију мреже (LAN i WAN)
- Обезбјеђује исправан рад и врши администрацију система firewall уређаја
- Предлаже набавку серверске, мрежне опреме, припадајућег софтвера и води бригу
о одговарајућим лиценцама и суппорт-у
- Пружање техничке подршке запосленима
- Администрација и одржавање маил адреса и сервера
- Састављање и реконфигурација радних компјутера запослених Друштва
- Контролисање инсталираног софтвера, инсталација и контролисање додатног
софтвера.
- Конфигурација, тестирање, управљање ажурирањем оперативног система на
радним компјутерима запослених и корпоративним серверима;
- Конфигурација, тестирање и ажурирање несистемског софтвера на радним
компјутерима и серверима Друштва
- Тестирање и инсталација нових верзија софтвера
- Обавља друге ИТ послове по налогу предпостављеног руководиоца
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
-

Биографија (CV) и фотографија;

Кандидат се прима у радни однос уз обавезан пробни рад од три мјесеца.

Обавјештавамо вас да смо сагласни да нашу потребу за радником објавите у дневним
листовима, на други уобичајен начин (у вашим просторијама) или да нам понудите одређен
избор лица за заснивање радног односа из ваше евиденције незапослених.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Документи се достављају лично, електронски или на адресу:
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII бр. 9 (са назнаком потреба за
радником).
Телефон: 051/490-345; 051/491-013
Факс: 051/218-843
Е-mail: info@nestropetrol.com
Е-mail: d.lazic@nestropetrol.com

