Kim jesteśmy?
Od ponad 40 lat NORAUTO zajmuje się naprawą oraz obsługą samochodów osobowych.
Norauto jest liderem międzynarodowej grupy motoryzacyjnej Mobivia, skupiającej 19
różnych marek z zakresu szeroko pojętej mobilności, działających w 12 krajach świata i
zatrudniających ponad 21 000 pracowników.
W Polsce NORAUTO:
• zatrudnia 700 pracowników;
• posiada 39 centrów samochodowych (serwis samochodowy i sklep);
• obsługuje wszystkie marki samochodów osobowych;
• wykonuje większość usług związanych z przeglądem bądź naprawą pojazdów
osobowych;
• oferuje klientom szeroką gamę produktów motoryzacyjnych
- więcej informacji na: www.norauto.pl
Obecnie poszukujemy kandydatów na płatny staż w naszej Centrali:

STAŻYSTA W DZIALE INFORMATYKI
MIEJSCE PRACY: WARSZAWA
nr ref. STAŻ/IT/2017
Jakie
●
●
●
●
●
●
●

zadania wiążą się z tym stanowiskiem?
Wsparcie przy realizacji bieżących zadań z obszaru administracji IT;
Obsługa incydentów związanych z aplikacjami/systemami informatycznymi;
Obsługa incydentów z obszaru sprzętu informatycznego;
Wsparcie działów biznesowych w zakresie IT;
Instalacja i konfiguracja sprzętu IT, sieci komputerowych, telewizji przemysłowej;
Udział w projektach firmy (biznesowe, informatyczne);
Praca w centrali i w oddziałach na terenie Polski.

Co oferujemy?
● Długość stażu: 12 miesięcy;
● Płatny staż w oparciu o umowę o pracę;
● Możliwość zastosowania w praktyce wiedzy wyniesionej ze studiów;
● Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej międzynarodowej
organizacji;
● Wsparcie i indywidualną opiekę doświadczonego opiekuna;
● Pakiet medyczny;
● Pakiet sportowy;
● Przyjazną atmosferę pracy.
Jakie
●
●
●

są nasze oczekiwania?
Dobra znajomość obsługi MS Office oraz Windows 7/10;
Podstawowa znajomość sieci LAN/WAN;
Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych;

●
●
●
●
●
●

Znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem
dokumentacji technicznej oraz na swobodną komunikację;
Chęć do pracy oraz podnoszenia kwalifikacji z obszaru IT;
Podstawowa znajomość zarządzania Windows Server 2003/2008/2012;
Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
Wysokie umiejętności interpersonalne, zwłaszcza umiejętność pracy w grupie i
komunikatywność;
Dyspozycyjność min. 30 godzin w tygodniu.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego wraz z
numerem referencyjnym w tytule maila na adres: praca@norauto.pl
Informujemy, że będziemy odpowiadać tylko na wybrane oferty, pozostałym kandydatom
dziękujemy za zainteresowanie.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
firmę NORAUTO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jubilerska 10 dla potrzeb niezbędnych do realizacji
obecnej oraz przyszłych rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
treści moich danych oraz ich poprawiania.”

