Firma Hunnebeck Polska, międzynarodowy lider na rynku szalunków i rusztowań, poszukuje w
związku z dynamicznym rozwojem kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPARCIA TECHNICZNEGO
Miejsce pracy: Łubna k/W-wy

Zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konfiguracja, instalacja oraz nadzór nad poprawnością działania komputerów stacjonarnych/laptopów,
oprogramowania oraz sprzętu peryferyjnego.
Konfiguracja i nadzór nad poprawnością działania infrastruktury sieciowej, serwerowej, Active
Directory, usług drukowania oraz środowiska sprzętowego (komputerów) użytkowników.
Wsparcie w obszarze systemu Microsoft: Office 2013/2016, Windows 7/10, SfB &IE
Konfiguracja oraz wsparcie urządzeń mobilnych z systemami Android, IOS oraz Windows Mobile,
Instalowanie i konfigurowanie sieci bezprzewodowych, LAN, WAN
Udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom lokalnym i zdalnym
Szkolenie nowych pracowników
Konfiguracja i nadzór nad kopiami zapasowymi systemów oraz ich odtwarzania w przypadku awarii
Dokumentowanie wszystkich zgłoszeń/wezwań serwisowych dla zapewnienia danych do oceny
wydajności/stanu systemów IT i właściwego ich raportowania.
Przeprowadzanie inwentaryzacji oprogramowania/sprzętu
Praca zgodna z globalnymi standardami i procedurami IT

Wymagania:

•
•
•

Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
Min. 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
Znajomość serwerowych i klienckich systemów operacyjnych Microsoft
Znajomość technologii Cisco

•

Komunikatywna znajomość języka angielskiego

•

Kompetencje:
• Wysoce rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
• Dobra organizacja pracy i umiejętność ważenia priorytetów,
• Otwartość na nowości i ciągłe zmiany,
• Zaangażowanie.
Oferujemy:
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej korporacji w zespole zróżnicowanym wiekowo,
Dostosowane do potrzeb stanowiska narzędzia pracy,
Prywatną opiekę medyczną,
Dofinansowanie do pakietów sportowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z dopiskiem: „Oferta pracy – Specjalista ds. wsparcia
technicznego – Łubna”
na adres: rekrutacje@huennebeck.com
lub:

Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
Dział Personalny
Łubna 55
05-532 Baniocha

Aplikacja powinna zawierać poniższą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hunnebeck Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U.
133 Poz. 883)".
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi Kandydatami.

