
 

 

 

 

 

 

A FŐTÁV Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zrt. Informatikai főosztálya  

munkatársat keres  

IT HÁLÓZATI RENDSZERMÉRNÖK 

munkakörbe 

   

Kik vagyunk mi? 

 

 Budapest kiemelten fontos feladatot ellátó közszolgáltató vállalata, nagy múltú, stabil cég 

 

Miért gyere hozzánk dolgozni? 

 

 mert izgalmas, változatos munkakört tölthetsz be, ahol használhatod szakmai ismereteidet különböző hálózati eszközök 

és megoldások terén 

 mert az általunk kínált munkarend lehetővé teszi a szabadidőd rugalmasabb beosztását a hétköznapokon is 

 mert mi a jó teljesítményt anyagilag is elismerjük (a vezetőd negyedévente értékeli a teljesítményedet, így a fizetésed 

mellé 3 havonta pénzbeli juttatást kaphatsz) 

 mert számos béren kívüli juttatásban részesülsz (pl. SZÉP-kártya, óvodai, bölcsődei étkeztetés elszámolása) 

 mert támogatjuk a vidékről bejáró munkavállalók utazási költségét 

 

Mit fogsz csinálni? 

 

 részt veszel a hálózati infrastruktúra üzemeltetésében: tűzfalak, routerek, switchek, WiFi és VPN megoldásokat érintően 

 tűzfal adminisztrálást végzel (Cisco, Checkpoint és Juniper Firewall) 

 megoldod és dokumentálod a beérkező hálózati konfigurációs igényeket  

 ellenőrzöd hálózati eszközeink működését, karbantartási és fejlesztési javaslatokon dolgozol 

 közreműködsz az általunk használt IP adatátviteli hálózatok tervezésében és az eszközök távfelügyeleti fejlesztésében 

 részt veszel futó projektjeinkben, mint például az adatközponti hálózati infrastruktúra kialakítása, vagy a központi és 

kirendeltségi hálózati infrastruktúra revíziója, egységesítése 

 

Mit várunk tőled? 

 

 rendelkezz felsőfokú informatikai végzettséggel, vagy legalább 2 év szakmai tapasztalattal a fenti feladatok végzésében 

 routing ismereteid között szerepeljen: OSPF, BGP, VRF, RIP, IPSec, HSRP, VLANs, Spanning Tree 

 ismerd a Cisco Catalyst és HP ProCurve-ARUBA Switch OS-t és QoS-t, Linksys-t, TP-Linket 

 dolgoztál már ADSL, MPLS, L2VPN, és L3VPN technológiákkal 

 ismerd a mobil alapú zárt APN hálózatokat 

 végeztél Linux és MS Windows adminisztrálást: DNS, DHCP, Radius, Open LDAP, Nagios, SNMP, netflow, mtr, nmap  

 érts meg angol nyelvű szakmai anyagokat, dokumentációkat, 

 legyél megoldásorientált és csapatjátékos 

 előny, ha B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel 

 előny, ha nagyvállalati, multinacionális cégnél szereztél tapasztalatot 

 előny az ipari routerek ismerete (pl.: Robustel) 

 előny, ha tudsz ügyeletet vállalni 

 

 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, kérjük, hogy önéletrajzodat bérigény megjelölésével küldd el 
részünkre az allas@fotav.hu e-mail címre. 
 
 
 

További álláslehetőségeinket tekintsd meg Karrier oldalunkon, IDE kattintva. 
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