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Можност за вработување: ИТ Систем Администратор

Грант Торнтон, grantthornton.mk, е една од водечките организации во светот составена од независни фирми 
кои обезбедуваат ревизорски, даночни и советодавни услуги,  кои им помагаат на динамичните организации да 
го поттикнат растот преку широк спектар на професионални услуги. За нашата канцеларија во Скопје, потребни 
ни се енергични и проактивни лица и доколку сакате да бидете дел од нашиот тим и да имате долгорочна 
кариера со можност за просперитет, Ве молиме да аплицирате за позицијата ИТ Систем Администратор. 

Улога во тимот:
•   Инсталација и одржување на компјутерски мрежи и компјутерска опрема
•   Администрирање и одржување на системи за надгледување и мониторинг
•   Обезбедување антивирусна заштита и backup алатки и процедури
•   Одржување на Microsoft Active Directory, администрација на корисници, полиси и привилегии
•   Имплементација и мониторирање на безбедносни IT политики согласно интерните процедури
•   Водење грижа за ИТ инфраструктурата на компанијата
•   Работа на проекти со дефинирани рокови и ресурси
•   Комуникација и коoрдинација на надворешни соработници
•   Обезбедување техничка поддршка на внатрешни корисници
•   Комуникација со глобалниот тим во спроведување на ИТ стратегија

Потребни квалификации и компетенции:
•   5 години искуство во облaста на администрирањето и одржувањето на ИТ системи
•   Познавање и управување со мрежни технологии
•   Microsoft Active Directory, Storage Area Networks, VMware, VCentar
•   MS Windows Server,  MS SQL Server, MS Office
•   Антивирусна заштита, Firewall, Backup алатки и процедури
•   Владеење на деловен англиски јазик, усно и писмено
•   Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
•   Вештини за управување со стрес
•   Демонстрирање на цврста работна етика
•   Способност за филтрирање информации и проценка на приоритети
•   Способност за размислување однапред и предвидување на потребите пред да настанат
•   Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или чувствителни работи
•   Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор

Доколку сакате да ја преземете одговорноста за развојот на вашата професионална кариера во една од 
најголемите глобални организации, Ве молиме да ја испратите вашата кратка биографија со фотографија на 
Careers@mk.gt.com најдоцна до 19.05.2019 година.

Напоменуваме дека ке бидат контактирани само кандидатите кои ги исполнуваат наведените услови. 
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