Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Specjalista IT - Sharepoint

Firma:

ING Services Polska Sp. z o.o.

Numer oferty:

290

Data dodania:

15-04-2015

Pracodawca
Nazwa firmy

ING Services Polska Sp. z o.o.

Adres

ul. Konduktorska 35, Katowice

E-mail

kariera@ingservicespolska.pl

Telefon

32 357 3414

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Specjalista IT - Sharepoint
Instalacja, konfiguracja oraz administracja środowiska Sharepoint 2007, 2010 oraz 2013,

Zakres obowiązków

Monitorowanie i optymalizacja działania środowisk Sharepoint,
Rozwój i wdrażanie skryptów PowerShell oraz narzędzi do monitoringu i automatyzacji,
Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów z zakresu środowiska Sharepoint,
Praca z najnowszymi technologiami, udział w projektach z międzynarodowymi klientami.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

•Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne.

Status kandydata

Student/Pracownik
Doświadczenie w administracji środowiskiem Sharepoint Enterprise,
Doświadczenie w administracji systemami serwerowymi Windows,
Znajomość Active Directory,

Obsługa komputera

Umiejętności pisania skryptów PowerShell,
Znajomość narzędzi Sharepoint Designer 2007/2010,
Znajomość technologii HTML, DOT.NET, CSS,
Znajomość środowiska MS Office.

Języki obce

Min. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
Kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność,
Chęć ciągłego doskonalenia.

Umiejętności, predyspozycje

Dodatkowy atut:
Doświadczenie związane z pracą w międzynarodowym środowisku,
Doświadczenie związane z pracą z dużymi projektami,
Znajomość produktów Microsoft z zakresu rozwiązań zintegrowanej komunikacji,
Certyfikaty z obszaru IT.
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Nr ref. ISP/DUIT/GF/95 Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-maila) na a
kariera@ingservicespolska.pl.

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

8h

Data rozpoczęcia pracy

2015-05-04

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

mailowa
kariera@ingservicespolska.pl
Oferujemy:
Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej
korporacji,
Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING,
Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju,

Dodatkowe informacje

Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii,
Okazjonalne podróże służbowe do krajów Europy,
Wysoką kulturę pracy oraz przyjazną atmosferę,
Dodatkową opiekę medyczną,
Atrakcyjne benefity płacowe (premia) oraz pozapłacowe (np. karta MultiSport, dodatkowe
ubezpieczenie grupowe na życie, pracowniczy program emerytalny, nauka języka
angielskiego w ramach szkoleń firmowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
Możliwość pokrycia kosztów relokacyjnych.
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