
Szukasz nowych wyzwań? Dołącz do naszego zespołu! :)

Tom&Co to agencja programistyczna tworząca nowoczesne sklepy internetowe. Jesteśmy specjalistami
ceniącymi technologie open source takie jak Magento. Jak działamy?

1. PROJEKTUJEMY - Projektujemy strony i sklepy internetowe spójne z oczekiwaniami naszych
klientów.

2. ROZWIJAMY - Wykorzystujemy swoją wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie do tworzenia
zoptymalizowanych rozwiązań.

3. WSPIERAMY - Nasza współpraca nie musi zakończyć się z chwilą “oddania” projektu.
Zajmujemy się regularną obsługa serwisów.

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko DevOps Engineer do naszego oddziału w
Katowicach.

Co będzie należało do Twoich zadań?
● Praca nad rozwiązaniami chmurowymi w firmie ( Google Cloud )
● Wspomaganie zespołów programistycznych w automatyzacji procesów
● Automatyzacje procesów budowania i wdrażania oprogramowania
● Analizę oraz rozwiązywanie problemów z obszaru systemów operacyjnych, baz danych,

serwerów aplikacyjnych i klastrów
● Administrowanie systemami linuxowymi oraz bazami danych

Czego wymagamy?
● Bardzo dobra znajomość systemów Linux (Ubuntu, Debian, inne)
● Wiedza z obszaru administrowania bazami danych
● Znajomość providera chmurowego Google Cloud Platform lub Amazon AWS lub Azure
● Znajomość protokołu oraz infrastruktury sieciowej
● Znajomość języków skryptowych oraz podstaw programowania
● Podstawowa wiedza zakresu routing, LB, HAProxy, nginx
● Umiejętność metodycznego poszukiwania rozwiązań
● Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
● Sumienność oraz zaangażowanie
● Umiejętności pracy w zespole

Dodatkowym atutem będzie:
● Znajomość serwerów aplikacji www
● Znajomość systemów wersjonowania
● Znajomość systemów Continuous Integration (Jenkins)
● Znajomości rozwiązań automatyzacji procesów wdrożeń (Ansible, Kubernetes, inne)
● Doświadczenie w bliskiej współpracy z Klientem w środowisku międzynarodowym

Co oferujemy?
● Atrakcyjne wynagrodzenie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
● Umowę o pracę w pełnym wymiarze lub kontrakt B2b
● Możliwość pracy zdalnej do 3 dni w tygodniu/ DOPUSZCZAMY MOŻLIWOŚĆ PRACY

ZDALNEJ PO OKRESIE PRÓBNYM!
● Pakiet medyczny
● Pracę w przyjaznej atmosferze
● Pracę z najnowszymi technologiami w międzynarodowym środowisku i dla zagranicznych

klientów
● Możliwość wyjazdów zagranicznych



● Znakomite środowisko do rozwoju

Poznaj nasze projekty!
1. LSA International - https://www.lsa-international.com/
2.  VASHI - https://www.vashi.com/
3. Agent Provocateur - https://www.agentprovocateur.com/eu_en/
4. Oliver Bonas - https://www.oliverbonas.com/
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