
 

 

 

 

 

 

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Prudens sp. z. o. o. mająca siedzibę w Olsztynie, w 

związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko: 

 

Informatyk 

 

Co oferujemy? 

 umowę o pracę 

 pracę pełną wyzwań 

 możliwość zdobycia doświadczenia 

 

Zakres obowiązków: 

 bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników 

 instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania 

 instalacje okablowania oraz konfigurację sieci LAN, WAN 

 podstawowe prace związane z utrzymaniem prawidłowej pracy serwerów i serwerowni 

 organizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu, a także konserwację 

sprzętu IT  

 rekomendacje co do wyboru i zakupu sprzętu, oprogramowania i usług 

teleinformatycznych 

 prowadzenie ewidencji i rozliczanie prac serwisowych 

 wsparcie przy wdrażaniu oprogramowania i usług oraz pomoc przy wszelkich pracach 

działu IT 

 

 



Czego oczekujemy? 

 wykształcenia IT lub pokrewnego, ale z przedmiotami z dziedziny IT 

 bardzo dobrej znajomości budowy komputerów, Systemów Operacyjnych klienckich w 

szczególność Microsoft Windows od wersji 10 w dół oraz pakietu Office 

 podstawowej znajomości Systemów Serwerowych w szczególności Microsoft  

 dobrej znajomości urządzeń sieciowych aktywnych i pasywnych oraz zagadnień z 

zakresu zarządzania siecią Ethernet 

 zaangażowania i dobrej organizacji własnej pracy 

 umiejętności instalacji, konfiguracji oraz rozwiązywania problemów ze sprzętem i 

oprogramowaniem i podstawowych umiejętności z dziedziny elektroniki 

 kultury osobistej i umiejętności tworzenia pozytywnych relacji z 

klientem/użytkownikiem 

 

Dodatkowe atuty: 

 prawo jazdy kat. B 

 doświadczenie zdobyte w pracy, na stażu lub praktyce zawodowej 

 znajomość systemów z rodziny Linux 

 znajomość technologii tworzenia stron WWW – HTML, CSS, PHP, CMS 

 znajomość systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP 

 uprawnienia SEP 

 

Z chęcią zatrudnimy absolwenta, który ukończył studia, technikum lub liceum kierunkowe. 

Praca u nas będzie z pewnością dobrze wykorzystanym czasem, w którym zdobędziesz tak 

cenne w dzisiejszych czasach doświadczenie. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą, zapraszamy do wysłania CV i listu motywacyjnego na adres 

piotr.jozefowicz@kdg-prudens.pl. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod 

numerem 505 182 187.  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Prudens Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu 

rekrutacyjnego, a w razie wyrażenia w tym zakresie zgody, także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 


