
 

 

    

                                            „Sklejka-Eko S.A. wyróżnia się Kulturą Organizacyjną” 

 

 

 

Specjalista ds. informatyki  
miejsce pracy: Ostrów Wielkopolski 

Zadania: 

 

 bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie pomocy z komputerami i aplikacjami, 

 proste prace administracyjne w zakresie rekonfiguracji połączeń sieciowych, 

 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usług IT w lokalnym biurze, 

 konserwacja sprzętu IT, w tym komputerów osobistych, 

 konfiguracja wstępna i przygotowanie do wydania komputerów osobistych i urządzeń 

mobilnych, 

 współpraca z IOD w ramach RODO, 

 aktywnego udziału w budowaniu procesów biznesowych firmy oraz jej kultury organizacyjnej, 

 angażowania się w udoskonalanie tych procesów pod kątem efektywności i skuteczności 

działania. 

 

 

Umiejętności: 

 znajomość systemu Windows Client  (wersji od 7), 

 umiejętność rozwiązywania problemów z usługami systemowymi Windows, 

 umiejętność weryfikacji problemów systemu operacyjnego w kontekście domeny Active 

Directory, 

 znajomość usług Windows Server – Group Policy, DHCP, DNS, 

 znajomość pakietu MS Office, 

 znajomość zagadnień usług chmury Microsoft O365,  

 znajomość zagadnień sieci LAN, adresacja IP, 

 umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych switch, router, access point (Cisco, HP), UTM, 

 umiejętność współpracy z innymi ludźmi,  

 znajomość konfiguracji urządzeń mobilnych: iOS, Windows Phone, Android, 

 znajomość j. angielskiego na poziomie czytania i rozumienia dokumentacji IT i komunikatów 

systemowych, 

 prawo jazdy kat. B, 

 mile widziana znajomość systemów Linux, w szczególności Ubuntu, Debian. 

Oferujemy: 

 umowę o pracę, 

 pakiet ubezpieczeń medycznych, 

 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o aplikowanie w formie CV z zaznaczeniem miejsca oraz 

stanowiska pracy wraz z klauzulą, wysyłając na adres: Sklejka-Eko S.A. 63-400 Ostrów Wlkp.,  

ul. Reymonta 35 lub na adres email: kadry@sklejkaeko.pl. Rekrutacja trwa do dnia 31-05-2019 r.  

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. 

 

 

 
Klauzula zgody oraz obowiązku informacyjnego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV  Administratorowi, którym jest Sklejka Eko S.A.  
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV  Administratorowi, którym jest Sklejka Eko S.A.  
w celu wykorzystania w procesie przyszłych  rekrutacji. 

mailto:kadry@sklejkaeko.pl


Oświadczam, że jest mi znana treść obowiązku informacyjnego znajdującego się na stronie https://www.sklejkaeko.pl/obowiazek-
informacyjny/  
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