A MARSO KFT., az ország legnagyobb gumiabroncs- és autószerviz hálózata
nyíregyházi központjába

DevOps Engineer
munkakörbe keres munkatársat
A MARSO több, mint 30 éve van jelen a hazai
gumiabroncs piacon, melynek jelentős részét
piacvezető szerepben töltötte. Az informatika
kezdetektől jelen van a vállalat életében és
manapság egyetlen területe sincs a vállalatnak,
amely
működése
ne
igényelne
digitális
megoldásokat, sőt ma már a külső beszállító
partnereink és a vevőink részéről is alapelvárás a
valós idejű adatmegosztás.

Az új, folyamatosan bővülő igények és
szolgáltatások fejlesztéséhez és karbantartásához
mára már egy külön webfejlesztőkből álló csapat
jött létre. Ehhez a csapathoz olyan új tagot
keresünk,
aki
szakmai
felkészültsége
és
tapasztalata segítségével képes magasabb szintre
emelni a csapat munkáját DevOps irányban is.

AMIBEN SZÁMÍTUNK RÁD:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Új és meglévő alkalmazások üzemeltetési architektúrájának megvalósítása és menedzselése
Új és meglévő alkalmazások test, build és release folyamatainak kialakítása és automatizálása
Fejlesztők munkájának támogatása CI pipelineokkal, azok elakadása esetén segítségnyújtás
GitLab a fő dev platformunk, ezért első sorban ezen alakítanád ki a CI/CD folyamatokat
Éles alkalmazások hibakeresésében való segítségnyújtás
Éles alkalmazások monitorozása
Kiszolgáló Linux szerverek üzemeltetése
Csapat hatékonyságának növelése, javaslatok megoldásokra, azok megvalósítása

AMIT KÉRÜNK TŐLED:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Docker alapos ismerete
Linux alapos ismerete
Linux shell scripting ismeretek
GIT verziókövető ismerete
Jó problémamegoldó képesség és rendszerszemlélet
Dokumentációs szintű angol nyelvtudás
Önállóság és együttműködés a csappattal

AMIT KÍNÁLUNK NEKED:
▪
▪
▪
▪
▪

Rugalmas időbeosztás
Home office lehetőség
Teljesítményarányos javadalmazás
Kiváló szakmai háttér
Fiatalos, összeszokott csapat

ELŐNYT JELENT:
▪
▪
▪
▪
▪

PHP fejlesztői tapasztalat
JS fejlesztői tapasztalat
ERP rendszerek ismerete
CloudFlare üzemeltetésben való jártasság
IT securityben való jártasság

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Ha a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszésedet, a pozíció megjelölésével küldd el fényképes önéletrajzod
karrier@marso.hu címre.

KIVÁLASZTÁS MENETE:
▪
▪
▪
▪

Önéletrajzod áttanulmányozása után, ha a fent leírt elvárásoknak is megfelelnek a leírtak, akkor egy
online vagy személyes interjú keretében is jobban megismerjük egymást.
Az interjú során mindenképp szeretnénk meggyőződni technikai felkészültségedről és
tapasztalataidról, képes lennél-e beilleszkedni a csapatba.
Az interjút is kiértékeljük, pozitív döntés esetén újra megkeresünk egy ajánlattal.
Ha elfogadod az ajánlatunk, akkor HR munkatársunkkal egyeztetsz a munkába állás további
menetéről.

