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Опис:  

Фонд Євразія - міжнародна організація, фінансування якої здійснюється урядом США, 

діяльність якої спрямована на підтримку реформ державного управління та розвиток 

громадянського суспільства, приймає заявки на посаду DevOps інженера системи 

електронних аукціонів для проекту Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах 

(TAPAS) який підтримується USAID/UKaid.  

DevOps інженер відповідальний за налаштування інфраструктури програмного рішення 

модуля аукціонів та процедури аукціонів 

Мета: 

● Розробити окрему процедуру аукціону оренди залізничних вагонів для Укрзалізниці 

● Адаптувати модуль аукціону оренди залізничних вагонів задля  збільшення середньої ціни 
оренди за вагон в день. 

● Здійснити інтеграцію з API Укрзалізниці, задля уникнення обміну даними між системою 
електронних аукціонів та системами організаторів у ручному режимі.  

 Обсяг робіт: 

● Розробити API для зв'язку між центральним компонентом та електронними ринковими 

торговими майданчиками; 

● Розробити бізнес-процеси відповідно до документації; 

● Створити модуль аукціону із заданою логікою торгів; 

● Запровадити кластеризоване сховище даних з синхронізацією. Здійснювати кластерне 

зберігання та синхронізацію даних; 

● Розробити технічну документацію на систему. 

 Обов'язки: 

● Спланувати програмний ландшафт; 

● Розгорнути продуктивні та тестові середовища; 

● Підготувати сценарії автоматизації для постійної інтеграції та розгортання; 

● Налаштувати систему моніторингу та оповіщення, впровадити систему логування; 



●  Розробити та впровадити засоби відмовостійкості системи; 

● Підтримувати розробників програмного забезпечення та інженерів із забезпечення якості; 

● Працювати з інструментом відстеження завдань відповідно до встановлених правил; 

● Брати участь у плануванні та звітності; 

 Навички та кваліфікація: 

Професійний стаж: 1-3 роки 

Професійний рівень використання таких технологій: 

● Операційна система: системи Red Hat (CentOS, Fedora) 

● Система оркестрації контейнерів: Kubernetes 

● Управління пакетами: Helm 

● Системи управління версіями: CVS, SubVersion, GIT, Mercurial, github 

● Інструменти CI / CD: GitLab CI, Jenkins CI 

● Система оркестрації: Ansible, Puppet, Chef 

● Віртуалізація системи: XEN, KVM, AWS, VMWare 

● Система кластеризації: HAProxy, Nginx, Apache, Stunnel 

● Системний AAA: Radius, Tacacs + / tac_plus 

● Система централізованого ведення логів: Syslog-ng, ELK Stack 

● KVM-over-IP, HPE ILO2 / 3/4 

● Брандмауер веб-додатків, OSSEC, honeypots; з використанням IPSec VPN, джерело / 
призначення / статичний NAT 

 Здатність знаходити інноваційні технічні рішення для виконання завдань. 

Має успішний досвід роботи із системами з високим навантаженням під час промислової 
експлуатації систем. 

Досконалі знання практики ІТ-безпеки. 

 
 


