Informatyk
MR JOB Agencja Pracy Tymczasowej od ponad 12 lat z powodzeniem wspiera ﬁrmy z
Polski i Niemiec, świadcząc usługi HR. W 2012r. otrzymaliśmy certyﬁkat
Arbeitnehmerüberlassung wydany przez Agentur für Arbeit Düsseldorf. Od tego czasu z
dużymi sukcesami świadczymy usługi delegowania pracowników do Niemiec. Dzięki wiedzy i
doświadczeniu, jakie wypracowaliśmy w ramach dotychczasowej działalności, dysponujemy
szeroką gamą rozwiązań personalnych. Pozwalają nam one usprawniać procesy HR w ﬁrmach
naszych Klientów oraz optymalizować ich nakłady ﬁnansowe. W związku z dynamicznym
rozwojem do naszych struktur poszukujemy:
Informatyk Miejsce
pracy: Legnica W MRJOB mamy dla Ciebie:
pracę w dynamicznie rozwijającej się ﬁrmie o międzynarodowym zasięgu
bardzo atrakcyjny system wynagrodzenia z wysokimi premiami uzależnionymi od
wyniku
stabilność zatrudnienia
bezpłatne szkolenia rozwijające wiedzę i umiejętności
wsparcie we wdrożeniu
bardzo dobrą kawę
zaproszenia do udziału w niesamowitych spotkaniach i wyjazdach integracyjnych
swobodną atmosferę pracy
brak dress code
biuro w samym centrum miasta z dostępem do wielu opcji lunchowych
W MRJOB będziesz zajmował się:
wsparciem pracowników w zakresie obsługi i dostępu do oprogramowania oraz sprzętu
IT
przyjmowaniem zgłoszeń od pracowników oraz rozwiązywaniu (przez połączenie zdalne
lub stacjonarne) problemów związanych z urządzeniami IT
aktualizowaniem programów(insert, Oﬃce, Windows, płatnik) oraz oprogramowania
antywirusowego
konﬁguracją urządzeń takich jak skanery, drukarki, routery
zarządzaniem licencjami Esset i Oﬃce oraz obsługą programu nVision
współpracą z dostawcami IT: nazwa.pl, EXEa i inne
kontaktem z dostawcami hostingu i serwera dla www
wsparciem w konﬁgurowaniu domen, certyﬁkatów SSL oraz WordPress
usuwaniem bieżących awarii,
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wykształcenia kierunkowego
dobrej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Windows
dobrej znajomości oprogramowania biurowego w szczególności pakietu Microsoft Oﬃce,
umiejętności konﬁgurowania i diagnozowania sprzętu komputerowego i urządzeń
sieciowych
umiejętność zarządzania strukturą IT (komputery, drukarki, serwery, urządzenia
mobilne)
wiedzy z zakresu podstaw HTML
operatywności, systematyczności i odpowiedzialności
umiejętności pracy zespołowej, komunikatywności, samodzielności i inicjatywy
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawa z 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926, ze
zmianami)."
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu
rekrutacji, zgodnie z Ustawa z 2002 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926, ze zmianami).”
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