Bank Danych o Inżynierach
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42
T 022 572 78 00 F 022 572 78 03 W www.bdi.com.pl

Oferta pracy na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Informatyki
Nr ref. 8085-15

Pracodawca:
Klient Banku Danych o Inżynierach - światowy lider w branży automatyki i pneumatyki
przemysłowej.
Wymagania:
• mile widziane 2-3 letnie doświadczenie w dziedzinie wsparcia informatycznego lub innego
obszaru IT wymagającego bieżącego kontaktu z użytkownikiem
• znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami komputerowymi TCP/IP
(WAN, LAN, VPN VLAN) oraz sieciami Microsoft Windows (Active Directory)
• umiejętność administrowania systemami Windows i Windows Server
• znajomość sprzętu komputerowego i typowych aplikacji biurowych, w tym pakietu MS
Office umożliwiające wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji
• umiejętność programowania w Visual Basic będzie dodatkowym atutem
• komunikatywna znajomość j. angielskiego
• prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
• współpraca przy administrowaniu firmową siecią komputerową
• udzielanie wsparcia użytkownikom w zakresie instalacji nowego sprzętu i
oprogramowania (First Level Support)
• kontakt ze specjalistami z Global IT w przypadku konieczności uzyskania
wyspecjalizowanego wsparcia
• współpraca przy administrowaniu lokalnymi zasobami MS SharePoint
• administrowanie sprzętem komputerowym oraz podstawowe diagnozowanie awarii
uszkodzeń itp.
Firma
•
•
•

oferuje:
pracę w międzynarodowym zespole
szkolenia adekwatne do zajmowanego stanowiska
firmowy pakiet socjalny

Miejsce podjęcia pracy:
woj. mazowieckie

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach już od ponad 23 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych.
Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już ponad 167 tysięcy absolwentów. Dołącz do nich, zarejestruj się w naszej bazie i
zyskaj bezpłatne wsparcie na rynku pracy. Poinformujemy cię o każdej nowej ofercie pracy.

