Fundusz SPINAKER Alfa prowadzi działalność inwestycyjną (kapitał zalążkowy / venture capital) inwestujący w obszarach:
FinTech, CleanTech, HealthTech, ICT, którego celem jest finansowanie polskich innowacji, projektów B+R, powoływanie na
rynku polskim, nowych podmiotów gospodarczych, spółek startup wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami
prywatnymi. Fundusz poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystenta IT
Zakres obowiązków:













zapewnienie wsparcia technicznego dla zespołu funduszu w zakresie IT,
bycie pierwszym kontaktem dla alertów, rozwiązywanie problemów mających bezpośredni wpływ na bieżące i
sprawne działanie w zakresie zagadnień IT (sieć, poczta, sprzęt, oprogramowanie, urządzenie peryferyjne,
telekomunikacja, programy użytkowe m.in. MS Office, www),
rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów software’owych, systemowych oraz sprzętowych,
administracja użytkowników w wewnętrznym systemie, współpraca z dostawcami usług IT & telekomunikacji,
kontrola stanu sprzętu IT oraz licencji,
prezentacja i realizacja własnych pomysłów na usprawnienie zagadnień IT,
zlecone zadania i samodzielna praca nad powierzonymi sprawami IT w ramach funduszu, jak i spółek portfelowych,
znajomość zagadnień Google Analytics (SEO, SEM), administrowania CMS / tworzenie www - będzie dodatkowym
atutem,
wstępna umiejętności zarządzania małymi projektami informatycznymi - będzie dodatkowym atutem,
otwartość na proces projektowania i tworzenia aplikacji, udoskonalenia oprogramowania lub administracji
zaawansowanymi systemami IT (bazy danych, systemy transakcyjne, wsparcie) - będzie dodatkowym atutem,
możliwe uczestnictwo w projektach IT w spółkach portfelowych funduszu (w zależności od posiadanych
kompetencji).

Wymagania:








student / absolwent: 1-5 roku, w kierunku wykształcenie licencjat/wyższe informatyczne, (w szczególności osoby z
doświadczeniem na podobnym stanowisku w IT Support / helpdesk lub zaznajomione z zakresem przedstawionych
obowiązków),
doświadczenie na zbliżonym stanowisku - będzie dodatkowym atutem,
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy własnej,
zaangażowanie w powierzone zadania,
komunikatywna znajomości j. angielskiego,
kreatywności i umiejętności szybkiego uczenia się,
wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:






współpraca od 06.2018 roku (w niepełnym wymiarze godzin)
wynagrodzenie adekwatne do czasu oraz kompetencji,
pracę w ramach zadań zleconych w obrębie Warszawy,
rozwojowo możliwy udział w interesujących projektach IT, współtworzenie innowacyjnych rozwiązań IT (nowe
produkty / usługi / systemy),
interesującą pracę w dynamicznym zespole z miłą i przyjazną atmosferą.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV i listu motywacyjnego ze wskazaniem stanowiska w tytule maila na adres email: hr@spinakeralfa.pl
Fundusz SPINAKER Alfa zastrzega sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych w CV wyłącznie do potrzeb
procesu rekrutacji. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „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. 2016 r. poz. 922)." Zastrzegamy sobie prawo do
udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

