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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 - sieci komputerowe
Główne zadania:
•Administracja siecią komputerową
•Wsparcie merytoryczne w zakresie bezpieczeństwa IT i administracji siecią

Zakres obowiązków

komputerową dla zespołów świadczących serwisy z dziedziny bezpieczeństwa IT
•Prowadzenie technicznych analiz ryzyka oraz kontroli istniejących zabezpieczeń
•Udział w międzynarodowych projektach realizowanych przez firmę na rzecz jej
klientów

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

Wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne

Status kandydata

pracownik/student
•Wiedza i doświadczenie zawodowe z Sieci Komputerowych:

Obsługa komputera

◦Administracja urządzeniami sieciowymi, np.: firewall, load balancer, serwer proxy,
koncetrator VPN
◦Znajomość podstawowych protokołów routing/switching (STP, RSTP, RIP, OSPF)
◦Wiedza na poziomie certyfikatu Cisco CCNA
•Znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa sieci komputerowych

Języki obce

•Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (w mowie i piśmie)
•Gotowość do służbowych wyjazdów zagranicznych
•Samodzielność w działaniu
•Umiejętność organizacji pracy własnej

Umiejętności, predyspozycje

•Dokładność, sumienność, odpowiedzialność
•Nastawienie na realizację celów
Dodatkowym atutem będzie:
•Znajomość systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS, IPS)
•Umiejętność projektowania skalowanych sieci komputerowych
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

Nr ref. ISP/DSB/GCOB/WK/158 Prosimy o przesłanie CV (wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie e-m
kariera@ingservicespolska.pl.

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

bezterminowo

Godzinowy wymiar pracy

8h

Data rozpoczęcia pracy

2015-07-01
Oferujemy:
•Pracę w rozwijającym się obszarze biznesowym w strukturach międzynarodowej
korporacji
•Udział w międzynarodowych projektach IT realizowanych dla Klientów Grupy ING

Inne świadczenia

•Dostęp do najnowszych technologii IT – możliwość ciągłego rozwoju
•Szkolenia z obszaru obsługiwanych technologii
•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

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

mailowa

Sposób kontaktowania się
z firmą

kariera@ingservicespolska.pl

Dodatkowe informacje
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