Support OnLine Sp. z o.o. od 2002 roku realizuje usługi informatyczne dla polskich i zagranicznych
firm. Jesteśmy Gold Partnerem Microsoft specjalizującym się w rozwiązaniach chmurowych Office365 i
Microsoft Azure. Wdrażamy środowiska wirtualne oparte na VMware i Hyper-V. Posiadamy lokalizacje
w Warszawie, Gdyni i Krakowie. Szukamy osób, które zasilą nasz zespół na stanowisku:

Serwisant IT
Miejsce pracy: Warszawa
4200 – 5000 brutto UoP

Co Ci zapewnimy?
•

Startup’ową atmosferę w stabilnej firmie

•

Systematyczne szkolenia podnoszące Twoją wiedzę i umiejętności

•

Pokrycie kosztów zdanych egzaminów merytorycznych w zakresie IT

•

Umowę o pracę na pełny etat

•

Team Leadera, który zawsze Cię wesprze swoją wiedzą i uzgodni z Tobą czas pracy, tak
żebyś był zadowolony

•

Dodatkowe benefity: pakiet medyczny, kartę Multisport

Czym będziesz się zajmować?
•

Usuwaniem niezgodności oraz wsparciem technicznym bezpośrednio u klientów – praca
związana z wyjazdami serwisowymi na terenie Warszawy

•

Konfiguracją i serwisem sprzętu oraz systemów operacyjnych i oprogramowania

•

Diagnozowaniem usterek i naprawą komputerów, urządzeń biurowych, drukarek fiskalnych

•

Nadzorowaniem prawidłowości działania stacji roboczych oraz urządzeń przenośnych

•

Monitorowaniem i diagnozowaniem problemów z siecią firmową oraz dostępem do sieci
Internet, drukarek

•

Współpracą z partnerami zewnętrznymi w zakresie naprawy sprzętu komputerowego

•

Dostarczaniem, odbieraniem sprzętów od/do klientów oraz od/do serwisu

Czego potrzebujemy od Ciebie?
•

Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku

•

Bardzo dobrej znajomości sprzętu komputerowego

•

Dobrej znajomości systemów operacyjnych rodziny Windows

•

Umiejętności instalacji urządzeń sieciowych

•

Angielskiego na poziomie B1

•

Prawa jazdy kat. B

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, wyślij swoje CV na adres praca@support-online.pl z
dopiskiem Serwis IT/Warszawa w tytule maila.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub
listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych
osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania
danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie
https://www.support-online.pl/kariera.html.

