
Tev ir lieliska iespēja pievienoties vienam no Latvijas izcilākajiem auto nozares 

uzņēmumiem Domenikss SIA – Daimler Mercedes-Benz ģenerālpārstāvim 

Latvijā un kļūt par daļu no profesionāļu komandas -

IT SISTĒMU ADMINISTRATORA

amatā

Darba pienākumi

• pārvaldīt Windows un Linux serveru infrastruktūru; 

• konfigurēt un pārvaldīt tīkla iekārtas un drošības 

risinājumus;

• monitorēt visas kritiskās IT infrastruktūras komponentes 

un attīstīt monitoringu;

• analizēt sistēmu paziņojumus un drošības notikumus, 

meklēt risinājumus to novēršanai;

• atbalstīt citu nodaļu kolēģus datortehnikas lietošanā un 

risināt ar to saistītos jautājumus;

• piedalīties IT risinājumu izmaiņu projektos, kas saistīti ar 

jaunu iekārtu un programmatūras izvēli;

• risinājumu arhitektūras izstrāde un risinājumu testēšana;

• radīt īsus apmācības materiālus lietotājiem un atbalsta 

speciālistiem;

• sadarboties ar IT risinājumu piegādātājiem un 

uzturētājiem.

Prasības kandidātiem

• vidējā profesionālā vai augstākā izglītība IT jomā;

• vismaz 2 gadu pieredze Microsoft serveru un centralizētā 

darbastaciju uzturēšanā (Active Directory);

• praktiska pieredze Linux serveru uzturēšanā;

• jāsaprot Docker darbības principi, pamata utilītas;

• nepieciešama praktiska pieredze ar vmware virtualizācijas 

risinājumiem;

• pieredze SQL serveru (Microsoft SQL server, Mysql) 

uzturēšanā;

• izpratne par tīkla uzbūvi, darbības principiem, uzturēšanu 

(routing, firewall, IPSec);

• pieredze darbā ar CheckPoint un Mikrotik;

• vēlama pieredze darbā ar datu masīviem;

• labas latviešu un angļu valodu zināšanas;

• izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un patstāvība 

darbā.

Mēs piedāvājam

• Piederību atpazīstamam un starptautiskam zīmolam

• Profesionālu, dinamisku darba vidi un darba pienākumu veikšanai nepieciešamo apmācību 

• Konkurētspējīgu, uz sasniegumiem balstītu, atalgojumu  - sākot no EUR 1600 un sociālās garantijas 

• Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām

• Personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas

Ja Tevi šis darba piedāvājums ieinteresēja, sūti savu CV un motivācijas vēstuli latviešu valodā uz e-pastu:

arta.biruma@domenikss.lv līdz 2019. gada 10. oktobrim (ieskaitot).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz klātienes darba interviju.

Iesniedzot savu CV un pieteikuma vēstuli, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei personāla atlases procesa

nodrošināšanai. SIA “Domenikss”nodrošinās Jūsu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.


