Treść ogłoszenia: Specjalista ds. Wsparcia Oprogramowania
Specjalista ds. Wsparcia Oprogramowania
Polska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem dedykowanego
oprogramowania oraz zaawansowanych urządzeń sieciowych poszukuje kandydatów do pracy na
stanowisko Specjalisty ds. Wsparcia Oprogramowania.
Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie organizowała i świadczyła zaawansowane wsparcie
techniczne dla użytkowników oprogramowania oraz monitorowała systemy teleinformatyczne
tworzone przez firmę.
Planowany zakres obowiązków:
•

bieżące monitorowanie i ocena poprawności działania systemów teleinformatycznych,

•

świadczenie zaawansowanego wsparcia technicznego dla administratorów i użytkowników
oprogramowania,

•

przyjmowanie i obsługa zgłoszeń od użytkowników,

•

udział w rozwoju oprogramowania oraz narzędzi do monitorowania i testowania systemów
teleinformatycznych,

•

testowanie nowych wersji oprogramowania,

•

utrzymywanie systemów do monitorowania środowisk teleinformatycznych,

•

prowadzenie dokumentacji i raportów z realizowanych prac.

Wymagania:
•

wykształcenie techniczne, minimum średnie,

•

znajomość systemów Linux na poziomie administracyjnym,

•

umiejętność tworzenia i analizowania skryptów powłoki,

•

znajomość języka programowania Python,

•

umiejętność administracji bazami danych SQL, znajomość języka SQL (MySQL, MS SQL),

•

znajomość pakietów i narzędzi typu Libre/MS Office,

•

wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne - komunikatywność, łatwość nawiązywania
i utrzymywania dobrych relacji,

•

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
technicznej i komunikację,

•

prawo jazdy kategorii B,

•

brak przeciwwskazań do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.

Dodatkowym atutem będzie:
•

znajomość zagadnień z zakresu działania sieci TCP/IP,

•

znajomość podstaw języka programowania Java,

•

znajomość podstaw technologii „webowych”: HTML, CSS, PHP, JS,

•

umiejętność pracy z systemami kontroli wersji i „bug-track”,

•

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
•

pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,

•

stabilne zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

•

uczestnictwo w realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów,

•

pracę w zespole profesjonalistów,

•

przyjazną atmosferę w miejscu pracy,

•

prywatną opiekę medyczną,

•

możliwość bezpłatnego korzystania z centrum sportowego.

Prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, której treść
znajduje się poniżej na adres mailowy: praca.it@krypton-polska.com

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRYPTON Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa, wpisanym do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000206221,
zwanym dalej Administratorem dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zostałem poinformowany, że
Administrator może przetwarzać moje dane do 30 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych z którym mogę się skontaktować pod adresem mailowym iod@krypton-polska.com.
W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych przysługuje mi możliwość wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

