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Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki zagotavlja 
omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja in kulture ter 
omogoča njihovo povezovanje in medsebojno sodelovanje ter sodelovanje s 
sorodnimi organizacijami v tujini. 

 

V svojo ekipo vabimo novega sodelavca na delovnem mestu 

SISTEMSKI INŽENIR (m/ž) 
 

Naloge in odgovornosti: 

• Vzdrževanje in nadgradnja obstoječih storitev in podpornih sistemov, 
• vzdrževanje in nadgradnja strojne opreme, 
• skrb za varnost omrežnih storitev, 
• odkrivanje napak in odprava le teh (tretjenivojska podpora), 
• priprava tehničnih e-vsebin za administratorje storitev, 
• priprava tehničnih e-vsebin za končne uporabnike, 
• sodelovanje v mednarodnih in domačih projektih, 
• opravljanje dežurstev in intervencij izven delovnega časa, 
• ostale naloge po navodilu vodje.  

 

  

Pričakujemo: 

 
• Zelo dobro poznavanje operacijskih sistemov Linux/Unix, 
• dobro poznavanje spletnih storitev in povezanih tehnologij, 
• dobro poznavanje omrežnih storitev in njihovih protokolov, 
• dobro poznavanje omrežnih protokolov in delovanja IP omrežij 
• dobro poznavanje sistemov za monitoriranje storitev in alarmiranje 
• poznavanje konceptov in sistemov za izdelavo varnostnih kopij 
• znanje angleškega jezika 
• komunikacijske veščine  
• VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni programi / 2. bolonjska stopnja). 
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Ponujamo: 

• Stalen stik z najnovejšimi tehnologijami,  
• možnosti izobraževanja in razvoja,  
• sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah,  
• možnosti samostojnega strokovnega dela, 
• privlačno in pozitivno delovno okolje,  
• fleksibilen delovni čas,  
• možnost občasnega dela od doma, 
• sprostitvene aktivnosti (fitnes, vodena vadba, badminton…, telovadnica), 
• parkirišče. 

 

 

Kandidati bodo opravljali delo za določen čas za čas trajanja projekta SIO 2020, 
predvidoma do konec junija 2020. 

Prijave in življenjepis pod šifro SISTEMSKI INŽENIR pošljite na naslov 
zaposlitev@arnes.si  
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