Bank Danych o Inżynierach
02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42
T 022 572 78 00 W www.bdi.com.pl

OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Inżynier Serwisu
Nr ref. 8735
(oferta ważna do 06.12.2016)

Opis pracodawcy:
W Comtegrze cenimy sobie wiedzę, jednak najważniejszy jest dla nas otwarty umysł, chęć do ciągłej nauki
i pasja. Myślimy nieszablonowo, z przyjemnością przedzieramy się przez złożone problemy techniczne, by
w niestandardowy sposób pomagać naszym klientom. Jesteśmy integratorem systemów informatycznych
oferującym rozwiązania z zakresu konsolidacji i wirtualizacji serwerów, stacji roboczych oraz pamięci
masowych. Dostarczamy rozwiązania odtwarzania danych po katastrofie czy Cloud Computing.
Wymagania:
 wykształcenie min. średnie, kierunki techniczne
 zamiłowanie do informatyki
 prawo jazdy kat. B
 otwarty umysł, łatwość uczenia się
 komunikatywność oraz zdolność do wymiany doświadczeń
 samodzielność i odpowiedzialność
 znajomość zagadnień storag'owych będzie dodatkowym atutem
 dobra znajomość języka angielskiego
Zakres obowiązków:
 instalacja i serwis urządzeń u klientów firmy
 diagnostyka sprzętu i oprogramowania oraz wysyłanie urządzeń do naprawy
 współpraca i kontakt z klientami oraz dostawcami w zakresie wsparcia technicznego
 logistyczna obsługa dostaw
Firma






oferuje:
pracę w pełnym wymiarze godzin (możliwość dostosowania godzin pracy do zajęć na uczelni)
możliwość pracy z najnowszymi technologiami IT dostępnymi na rynku (własne laboratorium)
udział w innowacyjnych projektach
ciągłą możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju zawodowego
dofinansowanie lekcji z j. angielskiego, a po okresie próbnym również karty Multisport i pakietu
medycznego

Miejsce podjęcia pracy:
 Warszawa

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„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. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

