Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Specjalista Helpdesk / Administrator IT

Firma:

JBG-2 Sp. z o.o.

Numer oferty:

391

Data dodania:

08-08-2016

Pracodawca
Nazwa firmy

JBG-2 Sp. z o.o.

Adres

ul. Gajowa 5, 43-254 Warszowice

E-mail

info@jbg2.com

Telefon

032 494 00 00

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Specjalista Helpdesk / Administrator IT
• Instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania,

Zakres obowiązków

• Pomoc użytkownikom w bieżących problemach,
• Prace instalatorskie,
• Zarządzanie infrastrukturą IT, oprogramowaniem,
• Tworzenie specyfikacji i dokumentacji technicznej oraz projektowej,
• Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych.

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

dowolne

Status kandydata

dowolny
o Umiejętność instalacji oraz konfiguracji sprzętu IT,
o Umiejętność instalacji oprogramowania,

Obsługa komputera

o Znajomości systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows,
o Mile widziane
 Znajomości systemów operacyjnych z rodziny Linux,
 Znajomość języków skryptowych
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Języki obce

Znajomość języka angielskiego mile widziana.

Umiejętności, predyspozycje

o Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
o Precyzja, sumienność, dyspozycyjność, entuzjazm do pracy.

Warunki pracy

Prosimy przesyłać CV + Portfolio wybranych prac (w pdf max do 600kB) na adres info@jbg2.com. Informujemy, że o
Wymagane dokumenty

wybrane ogłoszenia. Nasz system rekrutacji zapewnia uczestnikom pełną dyskrecję. Prosimy o dopisanie następują
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

praca stała

Godzinowy wymiar pracy

8h/dziennie

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
Oferujemy:
• Odpowiednie narzędzia pracy,

Inne świadczenia

• Ciekawą pracę w miłym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• Normowany czas pracy i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• Możliwość rozwoju w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

31-08-2016, mail
mail
JBG-2 Sp. z o.o. to lider w produkcji profesjonalnych urządzeń chłodniczych dla handlu

Dodatkowe informacje

i gastronomii. Potwierdzeniem naszej pozycji na rynku są przyznawane corocznie Gazele
Biznesu jak i stale powiększające się grono zadowolonych klientów w kraju i za
granicą. Podstawą naszych sukcesów są pracownicy. Umiejętności każdego z nich,
połączone z duchem pracy zespołowej, motywacją i poczuciem odpowiedzialności
decydują o rozwoju przedsiębiorstwa.
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