KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
INFOCOMP Sp. z o.o. to jedna z najprężniej działających firm z branży IT w woj. kujawsko-pomorskim.
Firma nasza od ponad 30 lat wspiera informatyzację firm, administracji państwowej, uczelni wyższych, czy dużych
jednostek służby zdrowia, oferując najbardziej optymalne i kompleksowe rozwiązania informatyczne. Posiadamy
kompetencję srebrnego partnera Microsoft w zakresie rozwiązań chmurowych Cloud Productivity oraz jesteśmy
autoryzowanym partnerem firmy Asseco Poland S.A.
Obecnie poszukujemy osoby do odbycia płatnego 6-miesięcznego stażu
organizowanego przez Urząd Pracy w Toruniu, z możliwością dalszego zatrudnienia, na stanowisko:

Mobilny serwisant - stażysta
UWAGA! Oferta skierowana jest do osób zamieszkałych w Toruniu i okolicach.

Opis stanowiska





podejmowanie napraw technicznych i informatycznych głównie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego,
wykonywanie napraw u klienta,
prowadzenie dokumentacji serwisowej i rejestrowanie online wykonanych zleceń,
prowadzenie dyżurów i interwencji serwisowych w systemie całodobowym.

Wymagania
Umiejętności:
 naprawa/wymiana podzespołów i modułów elektronicznych w urządzeniach komputerowych i peryferyjnych
w zakresie podstawowym,
 umiejętności manualne w zakresie zarabiania gniazd i przewodów LAN,
 lutowanie elementów w zakresie podstawowym,
 naprawa, programowanie, konfiguracja i diagnostyka urządzeń komputerowych,
 diagnostyka urządzeń sieciowych.
Kompetencje:
 znajomość zagadnień związanych z siecią LAN,
 znajomość systemów Windows 7, 8, 10, Windows Server,
 znajomość narzędzi do połączeń zdalnych: m.in.: VNC, Pulpit Zdalny, TeamViewer,
 dobra znajomość pakietu MS Office,
 prawo jazdy kat. B,
 znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie dokumentacji technicznej urządzeń,
 dyspozycyjność po godzinach pracy (system dyżurów całodobowych).

Oferujemy







stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
wsparcie od pracowników z wieloletnim doświadczeniem,
dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań IT,
niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonej pracy,
prywatną opiekę medyczną,
karnety sportowe na preferencyjnych warunkach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym
na adres e-mail:praca@infocomp.pl z dopiskiem w temacie wiadomości "Mobilny serwisant"

Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.”
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