INFORMATYK
ADMINISTRATOR SIECI, INFRASTRUKTURY I SERWERÓW
PLASTIXAL jest znanym i cenionym producentem wysokiej jakości stolarki PVC i aluminium, dynamicznie działającym od blisko dwóch
dekad na rynkach światowych oraz w Polsce.W związku z planami rozwojowymi poszukujemy obecnie kandydatów na stanowisko:

Informatyk

administrator sieci, infrastruktury i serwerów

Skrócony opis stanowiska
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za serwis infrastruktury informatycznej, sprzętu komputerowego, sieci, serwerów i programowania
w firmie produkcyjnej.
Wymagania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku informatycznym
Znajomość środowiska Windows i systemów serwerowych z rodziny Windows Server
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Znajomość zasad licencjonowania oprogramowania
Znajomość oprogramowania antywirusowego
Bardzo dobra znajomość zagadnień sprzętowych i serwisowych (laptopy, komputery stacjonarne, serwery)
Dobra znajomość (min. konfigurowanie, tworzenie) sieci Ethernet 100/1000 mb/s, oraz sieci światłowodowych
Umiejętność konfigurowania routera, switch access point’a, poczty
Znajomość systemów monitoringu, umiejętność doposażania sprzętu i konfiguracji
Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej
Podstawowa znajomość działania i konfiguracji baz danych SQL, MySQL
Mile widziane doświadczenie z systemami ERP
Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, logicznego i analitycznego myślenia oraz gotowość do stałego rozwoju
Prawo jazdy kat. B

Proponowany zakres obowiązków
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowywanie stanowisk komputerowych zgodnie ze specyfikacją
Zapewnienie opieki nad infrastrukturą komputerową firmy, kontrola i konserwacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
Rozwiązywanie problemów w systemach oraz aplikacjach użytkowników, naprawa bieżących usterek. Natychmiastowe interweniowanie
w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego
Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji
Wyszukiwanie i proponowanie rozwiązań IT ułatwiających pracę pracownikom firmy
Instalowanie i konserwacja okablowania strukturalnego sieci TELE / IT
Konserwacja i nadzór nad zakładowymi bazami danych
Zabezpieczanie danych użytkowników poprzez nadzór nad prawidłowym wykonywaniem kopii bezpieczeństwa oraz archiwizacją
Wsparcie działu handlu i marketingu w obszarze rozwiązań online
Współpraca przy wdrożeniu nowego systemu handlowo-produkcyjno-magazynowego
Prowadzenie dokumentacji technicznej prowadzonych działań
Wykonywanie innych poleceń przełożonego

Firma oferuje
•
•
•
•
•

Umowę o pracę i stabilne zatrudnienie w ciekawej, rozwijającej się firmie o dobrej renomie
Udział w administrowaniu ciekawych projektów informatycznych
Możliwość rozwoju zawodowego
Dobrą atmosferę pracy
Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności

Zainteresowanych prosimy o wysłanie CV na adres: praca@plastixal.pl z dopiskiem Praca - informatyk
W CV proszę zawrzeć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

