
Lider w branży numizmatycznej, zwycięzca konkursu Polska Firma Przyszłości roku 2016

w kategorii Lider Produkcji Mikro, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:

ADMINISTRATOR IT

Miejsce pracy: Jelenia Góra

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Administracja, konserwacja, oraz rozwój systemu alarmowego i kontroli dostępu;
Administracja, konserwacja, oraz rozwój systemu lokalnego monitoringu IP – CCTV;
Administracja oraz zabezpieczenie danych lokalnych serwerów: NAS, MS SQL, MySQL, MS Windows Server, MS 
Hyper-V i Active Directory;
Administracja systemami Comarch Optima, Insert Subiekt GT, Atlassian JIRA i Confluence;
Administracja użytkownikami firmowych telefonów komórkowych;
Odpowiedzialność za pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na sprzęt IT;
Ewidencjonowanie posiadanych licencji;
Bieżąca kontrola kosztów związanych z IT;
Utrzymanie i rozwój infrastruktury IT;
Przygotowywanie stanowisk komputerowych dla nowych pracowników;
Rozwiązywanie problemów w użytkowaniu komputerów, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;
Rozwiązywanie problemów wynikających z awarii technicznych sprzętu komputerowego;
Udział w wewnętrznych projektach IT;
Nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym firmy.

WYMAGANIA:

Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku administratora IT lub podobnym;
Wiedza związana z zarządzaniem siecią LAN, konfiguracją routerów, VPN, Firewall;
Wiedza związana z działaniem Systemów MS Windows Server;
Znajomość języka angielskiego wystarczająca do  rozumienia dokumentacji technicznej;
Prawo jazdy kat. B;
Samodzielność w działaniu;
Dokładność, sumienność, odpowiedzialność;
Mile widziane doświadczenie w naprawie i konserwacji sprzętu komputerowego;
Mile widziana znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem cyfrowymi centralami telefonicznym.

OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
Możliwość rozwoju zawodowego;
Udział w interesujących i innowacyjnych projektach;
Pracę w zgranym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie.

CV prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@kurowskigroup.pl w temacie wiadomości wpisując: 

ADMINISTRATOR IT

Aplikacje przyjmujemy do dnia: 21.11.2019 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).


