Główny Specjalista w Departamencie Informatyki
Lokalizacja: Kraków
Opis stanowiska:














Zarządzanie wdrożonymi w Spółce systemami informatycznymi,
Zarządzanie sprzętem komputerowym oraz urządzeniami mobilnymi (telefony, tablety),
Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego (stacje robocze, urządzenia mobilne,
urządzenia peryferyjne, nośniki danych, akcesoria, podzespoły komputerowe),
Zarządzanie urządzeniami wielofunkcyjnymi,
Wsparcie użytkowników w obsłudze stacji roboczych, urządzeń mobilnych oraz
oprogramowania funkcjonującego w Spółce,
Diagnozowanie zdarzeń i awarii sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych,
Diagnozowanie awarii w zakresie programów użytkowych,
Wykonywanie prac serwisowych i administracyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem
infrastruktury informatycznej,
Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług i sprzętu informatycznego,
Opracowywanie instrukcji dla użytkowników
Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu obsługi urządzeń oraz oprogramowania,
Wdrażanie nowych rozwiązań systemowych i aplikacyjnych,
Prowadzenie dokumentacji użytkowej, technicznej, wdrożeniowej i powdrożeniowej.

Wymagania:












Wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe będzie dodatkowym atutem),
Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
Zaawansowana znajomość systemu MS Windows i środowiska MS Office (w tym instalacja i
konfiguracja systemu oraz oprogramowania),
Umiejętność obsługi i konfiguracji urządzeń sieciowych (AccessPoint, router, switch)
Znajomość zagadnień topologii sieci komputerowych,
Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych,
Umiejętność czytania dokumentacji informatycznej,
Umiejętność samokształcenia oraz samodoskonalenia,
Umiejętność organizacji czasu pracy oraz obsługi wielu procesów jednocześnie,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Mile widziane:






Znajomość branży kolejowej,
Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
Znajomość systemu Linux,
Znajomość języka SQL,
Znajomość środowiska Windows Server.

Wymagane dokumenty:



CV kandydata,
List motywacyjny,





Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (jeśli kandydat posiada).

Oferujemy:







zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kwalifikacji
możliwość awansu zawodowego
możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych ze stanowiskiem pracy
możliwość nabycia uprawnień do ulgowych przejazdów koleją
karta multisport, dofinansowanie do wczasów, pakiet medyczny.

Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. z siedzibą ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków, w zakresie objętym
przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w
okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę
w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie,
przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu
wobec
przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu
rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.”
Zainteresowane osoby prosimy o składanie bądź przesyłanie ofert opatrzonych tytułem „Nabór na
stanowisko główny specjalista w Departamencie Informatyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30
listopada 2021 r. na adres e-mail:
sekretariat@ kolejemalopolskie.com.pl,
dariusz.bodzon@kolejemalopolskie.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami, a także zakończenia rekrutacji bez wyboru
kandydata.

