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SIA “DATI Group” ar klientu vajadzībām pielāgotiem IKT infrastruktūras 

risinājumiem palīdz padarīt pasauli jēgpilnāku. Esam vienīgie Latvijā, kas 

nodrošina uzticamus IKT infrastruktūras pakalpojumus gan vietējiem 

uzņēmumiem, gan tādām starptautiskām organizācijām kā CERN. 

Pieaugot mākoņrisinājumu pieprasījumam, meklējam praktikantu: 

 

DATORTĪKLA ADMINISTRATORU 

 

TAVA IKDIENA: 

▪ Veidot tīkla tehniskās konfigurācijas un ieviest tās produkcijā 

▪ Nodrošināt serveru tehnikas, tīkla aparatūras, u.c. iekārtu un tās programmatūras 

uzstādīšanu, konfigurēšanu un uzturēšanu 

▪ Veikt atvērtā koda risinājumu integrāciju ar klienta esošajām sistēmām 

▪ Pārraudzīt datortīklus un veikt to darbības pārraudzību, analīzi 

 

NOVĒRTĒSIM, JA TEV BŪS 

▪ Zināšanas par LAN/WAN datortīklu elementu uzstādīšanu 

▪ Zināšanas par Linux un Windows  serveru OS un virtualizācijām 

▪ Augsti attīstīta atbildības sajūta 

▪ Iemaņas strādājot gan patstāvīgi, gan komandā 

 

Par priekšrocību tiks uzskatīta prasmes: 

▪ LAN/WAN datortīklu elementu uzstādīšanā un administrēšanā 

▪ Tīkla konfigurēšanā: Maršrutēšanas protokolu; virtuālo tīklu; VPN tuneļu; datortīklu 

piekļuves kontroles; ierīču pārvaldības un tīkla parametru monitoringa rīku ieviešanā 

un konfigurēšanā  

 

APŅEMAMIES NODROŠINĀT: 

▪ Darbu vienīgajā uzņēmumā Latvijā, kas nodrošina IT infrastruktūras pakalpojumus  

gan vietējām organizācijām, gan tādām starptautiskām organizācijām kā NATO 

▪ Darbu pie tādiem aktuāliem IT risinājumiem kā mākoņplatformas (slēgtā un atvērtā 

koda), malas iekārtas un to savietojamība ar mākoņplatformām 

▪ Iespējas strādāt valsts un Eiropas līmeņa projektos 

▪ Apmācības un profesionālās pilnveides iespējas darbā ar inovatīviem, starptautisku 

ražotāju risinājumiem 

▪ Tevis izvēlētus labumus (varēsi tos izmantot veselības apdrošināšanai, papildus 

brīvdienām u.c.) 

▪ Iespējas turpināt darbu pēc prakses beigām 

 

Piesakies, sūtot savu CV uz info@datigroup.com! 

http://www.datigroup.com/
mailto:info@datigroup.com
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