JUNIOR ADMINISTRATOR
Twoim zadaniem będzie:

Oczekujemy:

• Rozwiązywanie problemów użytkowników w
zakresie rozwiązań teleinformatycznych (w
tym obsługa zgłoszeń telefonicznych i
elektronicznych)

• Wykształcenie kierunkowe

• Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy
infrastruktury IT, prace związane z
utrzymaniem, konserwacją i naprawą sprzętu
informatycznego oraz oprogramowania
• Usuwanie awarii dotyczących urządzeń
sieciowych i systemów serwerowych
• Wsparcie techniczne w projektach tworzenia i
rozwoju systemów informatycznych
• Zgłaszanie podwykonawcom wszelkich
problemów związanych z działaniem
urządzeń i systemów

• Bardzo dobra znajomość systemów
operacyjnych Windows 10 (instalacja,
konfiguracja)
• Dobra znajomość pakietu MS Office od wersji
2010 jak i O365.
• Wiedza z zakresu obsługi systemów
Windows Server od wersji 2008 R2 w tym
Microsoft AD.
• Wiedza z zakresu obsługi systemów MSSQL
Server od wersji 2012 R2
• Podstawowa wiedza z zakresu obsługi
systemów LINUX ( debian / ubuntu )
• Wiedza z zakresu sieci TCP/IP

• Tworzenie i aktualizację dokumentacji
technicznej i funkcjonalnej środowiska IT

• Dobra znajomość sprzętu komputerowego i
biurowego

Oferujemy:

• Umiejętność pracy w zespole oraz
komunikatywność

• Przyjazną atmosferę pracy
• Dostęp do szerokiej bazy wiedzy
• Pracę w środowisku międzynarodowym

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
• Podstawowa znajomość technologii Vmware

• Rozbudowany pakiet medyczny
• System Kafeteryjny MyBenefit, a w nim
bogata oferta aktywności sportowej

Lokalizacja

Warszawa

• Możliwość rozwijania pasji do biegania
poprzez udział w cyklicznych biegach
firmowych

TWOJE LATA W MAZARS
LATA, KTÓRE SIĘ
LICZĄ.
Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną firmą specjalizującą się w usługach
audytorskich, księgowych, doradczych, podatkowych i prawnych (1).
Mazars korzysta z wiedzy 40 000 specjalistów obsługujących klientów na całym świecie – 24 000
specjalistów w 89 krajach w ramach zintegrowanego partnerstwa Mazars oraz 16 000 specjalistów
dzięki Mazars North America Alliance ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.
(1) W przypadku gdy jest to dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego

APPLY AT
www.mazarscareers.com/pl/

