PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,TELETECHNICZNYCH ORAZ AUTOMATYKI HVAC
I BMS W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KOMERCYJNYCH I INFRASTRUKTURALNYCH
Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. IT
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:
•
•
•

•

•
•

Wsparcie I i II stopnia w środowisku Microsoft
(aktualne wersje Office i Windows) dla użytkowników,
Konfiguracja sprzętu komputerowego, instalacja
oprogramowania, konfiguracja smartfonów,
Konfiguracja dysków sieciowych i routerów,
Administracja użytkownikami w środowisku serwerów
MS (Active Directory, Exchange) oraz MS-System
Center,
Sprawowanie opieki nad działaniem aplikacji (Cisco
CallManager, aplikacje pomocnicze),
Analiza zgłaszanych zapytań i problemów oraz
samodzielne rozwiązywanie problemów poprzez dostęp
zdalny lub na miejscu (Biuro Warszawa, Biuro Poznań,
Biuro Katowice, budowy)

•
•
•
•
•
•
•

Diagnoza urządzeń peryferyjnych przed wezwaniem
serwisowych firm zewnętrznych,
Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
Koordynowanie dzierżaw urządzeń peryferyjnych,
Wnioskowanie o zakup urządzeń, materiałów
eksploatacyjnych i licencji na potrzeby utrzymania
stanowisk pracy,
Tworzenie dokumentacji wspierającej pracę
użytkownika,
Obsługa telefonii komórkowej,
Ścisła współpraca z austriackim działem IT

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe,
Dobra znajomość środowiska Office i Windows,
Znajomość języka programowania (znajomość
technologii webowych takich jak PHP, Drupal, Java
będzie dodatkowym atutem, ale nie jest warunkiem),
Znajomość i umiejętność rozwiązywania problemów
typu „Helpdesk”,
Zdolności analityczne,
Zorientowanie na klienta,

•
•

•
•
•
•

Szybkość działania i dokładność,
Znajomość języka angielskiego i/ lub niemieckiego
na poziomie umożliwiającym swobodną
komunikację w mowie i w piśmie – warunek
konieczny,
Prawo jazdy kat. B,
Samodzielność,
Komunikatywność,
Zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy

Oferujemy:
•
•
•
•

Umowę o pracę,
Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej firmie,
Ruchome godziny pracy,
Ubezpieczenie NNW,

•
•
•

Możliwość udziału w programie MultiSport,
Przyjazną atmosferę pracy, spotkania integracyjne,
możliwość udziału w Poland Business Run
Możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@elin.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

polska.elin.com
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