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Stanowisko:

Młodszy Administrator Systemów IT

Firma:

IBM GSDC Sp. z o.o.

Numer oferty:

266

Data dodania:

17-03-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

IBM GSDC Sp. z o.o.

Adres

Francuska 42, Katowice

E-mail

marta.leja@pl.ibm.com

Telefon

717606486

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Młodszy Administrator Systemów IT

IBM Delivery Center w Katowicach jest częścią IBM Global Services Delivery Centre
Polska. Centrum zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości usług informatycznych,
które zawierają w sobie szeroki zakres rowiązań z zakresu oprogramowania i sprzętu,
które wykorzystywane sa przez naszych Klientów zlokalizowanych w Europie. Jak w każdej
działalności opartej o uslugi - jednym z kluczowych elemetów dla firmy jest posiadanie
wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Jeżeli jestes otwarty na rozwój zawodowy, pracę w
dynamicznym i bardzo wymagającym środowisku - nasza oferta będzie dla Ciebie
odpowiednim wyborem.
W związku z tworzeniem sie zespołów w naszym Centrum, jesteśmy zainetresowani
zatrudnieniem osób, które są na poczatku swojej kariery zawodowej w branży IT i
zainteresownani są podjęciem wyzwania zawodowego w ramach IBM GSDC.
Zachęcamy do aplikowania również kandydatów nawet z minimalną wiedzą techniczną.
Zakres obowiązków:

odpowiedzialność za codziennie monitorowanie systemów oraz wsparcie z zakresu
różnorodnych produktów i aplikacji
proaktywne oraz reaktywne działania celem zapewnienia dostępności oraz
odpowiedniego działania aplikacji
Zakres obowiązków

wdrażanie nowych funkcjonalności oraz komponentów w obecnych ustawieniach
ścisła wspołpraca z innymi zespołami

Korzyści:
szkolenia i certyfikacje
zniżki „good to be an IBMer” w punktach współpracujących
bilety do kina oraz wycieczki organizowane dla pracowników
bezpłatne lekcje językowe
realna możliwość rozwoju zawodowego
prywatna opieka medyczna oraz ubezpiecznie
karta Multisport

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

wyższe (preferowane z zakresu IT i pokrewnych)

Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce

angielski - poziom średniozaawansowany
inne języki na plus

Wymagania:

wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu IT I pokrewnych)
Umiejętności, predyspozycje

komunikatywna znajomość języka angielskiego
komunikatywność i umiejętność myślenia analitycznego
znajomość warstw Windows i/lub Linux/Aix
gotowość do pracy zmianowej
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

okres próbny

Godzinowy wymiar pracy

praca zmianowa

Data rozpoczęcia pracy

2015-04-01

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/job_summary?job_id=ITD-0662349

Sposób kontaktowania się
z firmą

https://jobs3.netmedia1.com/cp/faces/job_summary?job_id=ITD-0662349

Dodatkowe informacje
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