
 
СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР 

/обява/ 

За наш клиент – технологична компания, предоставяща решения за изграждане на ИТ инфраструктури с 

различна архитектура, търсим системен администратор. Ако нямате голям опит, а искате да се развивате 

в областта, не се колебайте да изпратите вашето  CV на kali@viakali.bg . 

Изисквания  

 Висше образование бакалавър или средно образование в областта на информационни и 

комуникационни технологии, мрежови технологии, телекомуникации и компютърна техника, 

информатика или други инженерни специалности; 

 Професионален опит от 1 година в изграждането и управлението на комуникационни и 

информационни мрежи. Проектиране на комуникационни и информационни инфраструктури. 

 Минимум 1 годинa опит, свързан с проектиране, внедряване  и поддръжка на ИКТ системи. 

 Работно ниво на английски език (CEFR B1).   

Отговорности 

Системният администратор ще изпълнява дейности по поддръжка на функционалността на 

информационни и комуникационни системи и ще участва в осигуряването на непрекъсната, 

безаварийна и надеждна работа на комуникационните и информационни системи и ще  гарантира 

целостта на данните, защита от неправомерен достъп на компанията и на нейните клиенти. От него се 

очаква да: 

 Администрира на физическо и логическо ниво управляваните мрежи и ИТ инфраструктури. 

 Извършва дейности по внедряване на комуникационно оборудване по местата за инсталация и/или 

извършва дейности по поддръжката на информационни и комуникационни услуги за нуждите на 

фирмата и нейните клиенти. 

 Изпълнява дейности по поддръжка на комуникационната свързаност (физическа и логическа) между ИТ 

активите на фирмата и нейните клиенти. 

 Изготвя и изпълнява планове за инсталацията на комуникационно и хардуерно оборудване според 

изискванията на условията за безопасност на труда и съобразени с противопожарната безопасност. 

 Води, съхранява и предава документацията за предаване и приемане на оборудване от местата за 

инсталация. 

 Инсталира, преинсталира и обновява системното програмно осигуряване. 

Допълнителни изисквания и предимства 

Притежаване на валидни сертификати от изброените по-долу категории са предимство:  

* Cisco Certified Network Associate (CCNA); * Cisco Certified Design Associate (CCDA); * Cisco Professional 

Certifications(CCNP,CCDP); * Juniper Professional Certifications (JNCIP-ENT, JNCIP-SEC, JNCIP-SP ); * MSCA; * 

Linux LPIC * 

Предимство са референции, свързани с участие в успешно завършени проекти и/или от предишни 

работодатели и/или клиенти.   

В замяна ние предлагаме 

 Мотивиращо възнаграждение, 

 Възможност за професионално развитие в компанията, 

 Приятна работна среда и работа сред специализиран екип, 

 Ползване на материална база на компанията за целите на работата, сред които: преносим 

компютър, монитор, мобилен телефонен номер, мобилен интернет. 

*ViaKali притежава лиценз №3061 от 12/08/2020 към МТСП за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. 
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