Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Specjalista ds. IT

Firma:

Personnel International BPO Sp. z o.o.

Numer oferty:

477

Data dodania:

26-04-2017

Pracodawca
Nazwa firmy

Personnel International BPO Sp. z o.o.

Adres

ul. Zwycięstwa 52A, 44-100 Gliwice

E-mail

p.krol@personnel-international.pl

Telefon

32-441-91-71

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Specjalista ds. IT
•wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
•utrzymanie wysokiej dostępności i funkcjonalności usług IT w firmie
•planowanie i zamawianie sprzętu informatycznego
•monitorowanie, aktualizowanie, konfigurowanie i zarządzanie serwerami DELL, IBM (Windows Server 2008, Windows Server 2012)

Zakres obowiązków

•zarządzanie siecią LAN
•administracja strony internetowej(system CMS) oraz skrzynkami e-mail pracowników
•zarządzanie centralą telefoniczną
•tworzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczących konfiguracji serwerów i sprzętu
sieciowego
•wdrażanie w firmie nowych technologii, oraz usprawnianie funkcjonowania obecnie
wdrożonych

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie

średnie lub wyższe

Status kandydata

student lub nie

Obsługa komputera

poziom zaawanasowany

Języki obce

omunikatywna znajomość języka niemieckiego(mile widziana)
•podstawowa znajomość technologii, konfiguracji i administracji sieciami LAN
•znajomość technologii wirtualizacji serwerów – Vmware (opcjonalnie Hyper-V)
•podstawowa znajomość technologii HTML/CSS
•znajomość systemu CMS - Joomla
•samodzielność, rzetelność, wysokie zdolności organizacyjne i interpersonalne

Umiejętności, predyspozycje

•czynne prawo jazdy kat. B
Mile widziane:
•znajomość urządzeń sieciowych Mikrotik / Ciscio / TP-Link / Ubiquiti
•doświadczenia w pracy z oprogramowaniem ERP Optima / Płatnik oraz TeamViewer
•doświadczenie w zarządzaniu Active Directory oraz GPO
•znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych
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Warunki pracy
Wymagane dokumenty

CV

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

pierwsza umowa na okres próbny, następna na czas określony 3 m-ce

Godzinowy wymiar pracy

8:00-16:00

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00
•stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku międzynarodowym na
umowę o pracę
•możliwość rozwoju zawodowego poprzez interesujące obowiązki i ambitne zadania

Inne świadczenia

•atrakcyjne wynagrodzenie
•przyjazna atmosferę w pracy
•narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia
Sposób kontaktowania się
z firmą

do 31-05-2017 mailowo
mailowo lub telefonicznie
Prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

Dodatkowe informacje

danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 197 r. o ochronie danych
osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).”
Pragniemy poinformować, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
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