Innsoft Sp. z o.o. wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla sektora energetyki poszukuje
specjalistów na niżej wymienione stanowisko:

Specjalista ds. Wdrożeń
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: SWDj50

Gdy cenisz sobie:
•
•
•
•
•
•
•
•

pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji lidera na rynku,
udział w ciekawych zadaniach i projektach,
otwartość na Twoje pomysły i możliwość wdrażania własnych rozwiązań,
szansę rozwoju zawodowego poprzez pracę w gronie profesjonalistów i ekspertów,
niekorporacyjną kulturę pracy - bezpośrednie kontakty z przełożonymi, koleżeńskie relacje
wśród pracowników, transfer wiedzy między działami,
elastyczne godziny pracy,
zaplecze socjalne i przyjazną przestrzeń pracy m.in.: duży parking dla pracowników,
bliskość węzłów komunikacyjnych - wygodny dojazd.

Czekamy na Ciebie jeśli:
•
•
•
•
•
•
•

masz wykształcenie wyższe techniczne/informatyczne (lub jesteś w trakcie studiów),
potrafisz samodzielnie i sprawnie wykonywać powierzone zadania,
znasz dobrze system operacyjny MS Windows i pakiet Office,
potrafisz skonfigurować sieć TCP/IP,
znasz podstawy obsługi bazy danych ORACLE, w tym podstawy programowania w języku
PL/SQL,
znasz język angielski w podstawowym zakresie,
posiadasz prawo jazdy kat. B.

Dodatkowo docenimy, gdy posiadasz doświadczenie:
•
•
•

we wdrażaniu systemów informatycznych opartych na bazach danych SQL,
w prowadzeniu szkoleń użytkowników i prezentowaniu właściwości oprogramowania,
w tworzeniu technicznej dokumentacji projektowej.
Prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego wyłącznie na adres:

job@innsoft.pl
z podaniem w temacie numeru referencyjnego.
Prosimy o dołączenie do CV oraz listu motywacyjnego oświadczenia o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji oraz na potrzeby kolejnych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27-04-2016 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). Swoje dane
osobowe udostępniam dobrowolnie."
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Innsoft Sp. z
o.o. (ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, daneosobowe@innsoft.pl). Informujemy o
przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

