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პოზიცია: სისტემური ადმინისტრატორი 

სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი 

 

 

სამუშაოს აღწერა: 

• სასერვერო ოპერაციული სისტემების ადმინისტრირება,ინსტალაცია,მართვა(Windosws 
2003,2008,2012,Linux, Unix ) 

• Active Directory (replication),DHCP, DNS Ms SQLინსტალაცია და სიღრმისეული  ცოდნა. 
• ელექტრონული ფოსტის Microsoft Exchange , ინსტალაცია, სინქრონიზაცია AD -სთან, 

მომხმარებლების მართვა და სერვერული უზრუნველყოფა. 
• ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფის ცენტრალიზებული მართვა. 
• File Server , FTP Server საფუძვლიანი ცოდნა. 
• ვირტუალური პლატფორმების VMwareESX , ასევე Veeam Backup და Vcenter ინსტალაცია, 

მართვა (კლასტერები, სარეზერვო კოპირება, High Availability), აუცილებელია 
საფუძვლიანი ცოდნა ერთმანეთთან სინქრონიზაციის პროცესში. 

• რეზერვული კოპირების და არქივირების სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება 
• სატელევიზიო არხების სტრიმინგის(Adobe Flash media და Windows media server) 

ინსტალაცია მართვა, ასევე რადიო აუდიო სტრიმინგების მომსახურება. 
• Cisco Switch,Hp Switch, Cisco Router ადმინისტრირება, მართვა, კონფიგურაცია,ქსელური 

ტოპოლოგიის შედგენა და VLAN-ების ორგანიზება, კომპიუტერული ქსელის 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 

• სხვადასხვა დისკურ მასივებთან რეიდებთან, ბლეიდ სერვერებთან და კლასტერებთან 
მუშაობის გამოცდილება. 

• ინფორმაციული უსაფრთხოების ცოდნა, TCP/IP, HTTP/S ქსელური პროტოკოლების 
სიღრმისეული ცოდნა 

• სხვადასხვა სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება (Oris,Codex  და ა.შ)Terminal Servers 
ცოდნა. 

• აუცილებელია Pfsense (Firewall) - საფუძვლიანი ცოდნა , სამუშაო გამოცდილება.ასევე 
სხვადასხვა Firewall უსაფრთხოების საფუძვლიანი ცოდნა(Barracuda, Cisco ASA)  

• ლოკალური და Wi-Fi ქსელების დაგეგმვის და გამართვის გამოცდილება. 
• Nagios, SNMP monitoring სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

• ორგანიზაციის შიდა ქსელისა და ქსელური მოწყობილობების, კომპიუტერული და 
პერიფერიული ტექნიკის, ინტერნეტის გამართული ფუნქციონირების მონიტორინგი; 

• ორგანიზაციის IT განვითარებისთვის ახალი პროექტების მომზადება. 



 

 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

•   უმაღლესი განათლება ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხრით;  
• Cisco და Linux  სისტემების ცოდნა; 
• Email exchange, Active Directory, Vmwear , Vcenter, VEEAM, DNS, DHCP ცოდნა; 
•   ქსელის და ან სისტემურ  ადმინისტრატორად/ინჟინრად მუშაობის გამოცდილება; 
•   მაუწყებლობის ტექნოლოგიების ცოდნა; 
•   ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემის დაგემგვა და შექმნის გამოცდილება; 
•   ლოკალური და ვირტუალური სერვერების შექმნა-მართვის გამოცდილება. 

 

 

შერჩევის ეტაპები: 

1) აპლიკაციების გადარჩევა; 
2) გასაუბრება. 

 

ვაკანსიით დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა შემდეგ ბმულზე: 
http://1tv.ge/projects/hiring/ 

აპლიკაციების მიღების საბოლოო ვადაა 2016 წლის  15 დეკემბერი.  

დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. მადლობას გიხდით ვაკანსიით 

დაინტერესებისთვის. 
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