Specjalista/tka ds. Wsparcia IT
Agencja Whites od ponad 6 lat wspiera największe polskie firmy w budowaniu
widoczności w sieci. Specjalizujemy się w marketingu w wyszukiwarkach,
performance marketingu, jak również w content marketingu i social media. Whites to
w tej chwili zespół ponad 50 specjalistów. Współpracujemy ze znanymi markami m.
in. Allegro, Virgin Mobile, Medicover, Randstad czy Łazienki Królewskie. Wierzymy,
że nasza siła tkwi w zespołowości, dlatego działamy demokratycznie, budujemy
partnerskie relacje i wymieniamy się wiedzą.

Dynamicznie powiększamy swój zespół, dlatego zachęcamy Cię, do podjęcia
wyzwania i dołączenia do nas jako:

Specjalista/tka ds. Wsparcia IT
[Warszawa]

Twoje główne zadania:
•
•
•
•
•

zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych firmy,
bieżące wsparcie techniczne pracowników (helpdesk),
instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu
peryferyjnego,
opieka nad siecią w firmie,
konfigurowanie kont dla nowych użytkowników,

•
•
•
•

zapewnienie funkcjonowania stron internetowych: zamawianie hostingu, obsługa
WordPressa,
dobór i zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, kontrola licencji
(Google GSuite, Microsoft, narzędzia płatne dla zespołu),
prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania, kontrola dostępu,
project management dla powstających narzędzi wewnętrznych: przy współpracy z
programistami, projektowanie nowych narzędzi według zebranych wymagań,
zapewnienie jakości oprogramowania i procesu jego powstawania.

Szukamy Ciebie jeżeli:
•
•
•
•
•

dobrze znasz technologię i sprzęt komputerowy,
znasz lub jesteś gotowa/y szybko opanować pakiet GSuite,
jesteś komunikatywna/y, zorganizowana/y i odpowiedzialna/y,
jesteś samodzielna/y i chętna/y do pogłębiania wiedzy, szukania nowych rozwiązań,
potrafisz - i chcesz - przekazywać wiedzę techniczną innym w firmie (szkolenia z
nowych narzędzi, zbieranie wymagań przy nowych projektach).

Dodatkowo mile widziane:
•
•

znajomość WordPressa w stopniu zaawansowanym (dostosowanie wtyczek,
optymalizacja czasu ładowania strony, migracja serwisu z innego CMSa),
znajomość javascript i Google Tag Manager.

Dołączając do zespołu otrzymasz:
•
•
•
•
•
•

możliwość rozwoju i nauki pod okiem specjalistów,
niepowtarzalną atmosferę pracy w naszym klimatycznym i przestronnym biurze,
dostęp do najnowszej wiedzy i technologii,
przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i wdrażania kreatywnych rozwiązań,
elastyczne godziny pracy,
bezpłatne lekcje języka angielskiego.

https://agencjawhites.pl/rekrutacja/specjalista-ds-wsparcia-it/

