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Administrator Dev-Ops
Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją
zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce.
Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i
realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.
W związku z dynamicznym rozwojem, do Laboratorium Baz Danych i Systemów Analityki
Biznesowej poszukujemy osoby na stanowisko:
Administrator Dev-Ops

Liczba etatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Oferujemy:
Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy
prestiżowych projektach,
Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwaliﬁkacji, udziału w szkoleniach,
Miłą atmosferę w pracy,
Możliwość częściowej pracy zdalnej,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
Doﬁnansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do
kina, teatru, na koncert),
Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z
atrakcyjną składką.
Zakres obowiązków:
Bieżące utrzymanie baz danych,
Zapewnienie ciągłości pracy, stabilności i wymaganej wydajności baz danych,
Zarządzanie zasobami baz danych, uprawnieniami i licencjami,

Zarządzanie politykami backup’ów,
Aktualizacje oprogramowania i utrzymywanie dokumentacji,
Planowanie cyklicznych modernizacji infrastruktury bazodanowej (w tym
wprowadzanie nowych technologii),
Wsparcie projektów technologicznych i biznesowych w zakresie baz danych,
Opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań automatyzujących codzienne
zadania.

Oczekujemy:
Znajomości środowiska Linux/Unix (mile widziany Oracle Linux),
Znajomości minimum dwóch technologii z poniższej listy:
Mongo DB
Elasticsearch (stack ELK)
PostgeSQL
My SQL
Kafka
Znajomości języków skryptowych pozwalająca na automatyzację realizacji zadań,
Doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań wysokowydajnych,
Znajomości mechanizmów replikacji baz danych (np. Mongo DB, PostgreSQL),
Znajomości podstaw konteneryzacji z wykorzystaniem Docker’a,
Znajomości zagadnień związanych z CI/CD.

Mile widziane:
Znajomość rozwiązań Big Data z rodziny Apache np. Spark, Hive itp.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy
umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z
wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z
siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372,
NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach
dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem
adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na
stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie
kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na
podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające
polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6
ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą
przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia
procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres
do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec
skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub
ustania celu przetwarzania.
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