Lyreco
Międzynarodowy koncern obecny w 42 krajach na 4 kontynentach dostarczający rozwiązania i
wyposażenie miejsc pracy
Do Naszego Zespołu poszukujemy obecnie

Specjalisty ds. informatyki
Miejsce zatrudnienia: Sokołów (pow. pruszkowski) Lyreco posiada własną komunikację BUS z Warszawą,
Pruszkowem i Brwinowem

Jeśli interesujesz się technologiami informacyjnymi, komputery to Twoja pasja a jednocześnie, bardzo dla
nas ważne, lubisz pracować z ludźmi i pomaganie innym daje Ci satysfakcję, zapraszamy Cię do zgłoszenia
swojej kandydatury.
Wybranym Kandydatom oferujemy:
•
•
•
•
•
•

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
Elastyczny czas pracy dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości
Pakiet szkoleniowy, który zapewni Ci pełne przygotowanie do wykonywanych obowiązków
Rozwojowe szkolenia kompetencyjne
Możliwość rozwoju zawodowego w ramach Spółki
Pakiety: medyczny, sportowy, ubezpieczeniowy

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•

Monitorowanie krytycznych dla funkcjonowania firmy systemów
Rozwiązywanie spraw trafiających do Help Desk a w przypadku konieczności eskalacja do
następnego poziomu wsparcia
Utrzymanie wskaźnika satysfakcji użytkowników na wysokim poziomie poprzez regularną analizę
statusu zgłoszeń i asystę użytkowników podczas procesu rozwiązywania problemów
Instalacja sprzętu i oprogramowania
Tworzenie i aktualizacja instrukcji użytkowania sprzętu i oprogramowania
Rekomendowanie ulepszeń procesów, systemów i procedur

Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:
•
•
•
•
•
•

Doświadczenie z szeroko rozumianą informatyką i technologią
Zaangażowanie w pracę, komunikatywność oraz chęć uczenia się
Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym będzie mile widziana
Wykształcenie co najmniej średnie
Wysoka kultura osobista
Entuzjazm i zaangażowanie

Zachęcamy do przesyłania aplikacji korzystając z formularza:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=cb2c30ec4338420496d6ee91ba
8f3f93
Uprzejmie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Skorzystanie z formularza, do którego link znajduje się w ogłoszeniu oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie
danych osobowych podanych w kwestionariuszu rekrutacyjnym dla potrzeb powyższego procesu rekrutacji
prowadzonego przez Lyreco Polska S.A. z siedzibą w Sokołowie, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015. poz. 2135 z zm.).
Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
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