
JARS S.A. jest dynamicznie rosnącym liderem na polskim rynku usług laboratoryjnych.  
Dysponujemy siecią 7 nowoczesnych laboratoriów w Polsce,  

zarządzanych przez doświadczonych profesjonalistów. 
 

Aktualnie poszukujemy najlepszych kandydatów na stanowisko: 
 

Konsultant Helpdesk 
   

Miejsce pracy: Łajski k/Legionowa 
 

 
Od Kandydatów oczekujemy: 
 

 Minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie wsparcia technicznego użytkowników systemów informatycznych; 

 Znajomości systemów Windows oraz pakietu MS Office/Libre Office; 

 Podstaw znajomości baz danych Microsoft SQL Server/MySQL/PostgreSQL); 

 Podstaw sieci komputerowych; 

 Znajomości narzędzi pracy zdalnej (VPN, Teamviewer); 

 Zdolności analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole; 

 Samodzielności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań; 

 Proaktywnej postawy, wykazywania inicjatywy w działaniu; 

 Zdolności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych; 

 Prawo jazdy kat. B. 

 
 
Jakie zadania mamy do powierzenia: 
 

 Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego; 

 Konfiguracja i monitorowanie infrastruktury oraz systemów IT; 

 Osobiste, telefoniczne oraz zdalne wsparcie techniczne dla Pracowników firmy; 

 Odpowiadanie i procesowanie zapytań od Pracowników; 

 Zapewnienie jakości i terminowości obsługiwanych zgłoszeń; 

 Wspieranie biznesu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie poszukiwania i wdrażania nowych  
strategii, procesów i procedur optymalizujących efektywność pracy. 

 
 
Wybranej osobie oferujemy: 
 

 Przejrzystą ścieżkę kariery w stabilnej finansowo firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 

 Pracę w młodym, dynamicznym zespole ze wsparciem profesjonalistów; 

 Elastyczną formę zatrudnienia (umowę o pracę/umowę zlecenie/umowę B2B); 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego; 

 Pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, możliwość pracy 
zdalnej, szkolenia, imprezy integracyjne); 

 Realny wpływ na rozwój firmy. 

 
 
Mile widziane: 
 

 Zainteresowania w kierunku elektroniki, elektrotechniki lub automatyki; 

 Znajomość systemów Linux/MacOS; 

 Znajomość Microtik/RouterOS; 

 Znajomość dowolnego języka programowania lub języka skryptowego; 

 Mile widziane doświadczenie w pracy w firmie rodzinnej. 

 
 

Osoby zainteresowane współpracą oraz spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aplikacji  
zawierającej CV wraz ze zdjęciem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych  

na adres e-mail: b.was@jars.pl. 

 

W temacie wiadomości prosimy podać stanowisko, którego dotyczy aplikacja. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

www.jars.pl 
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