W związku z realizacją projektu i dynamicznym rozwojem spółki
Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTY DO SPRAW OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

Miejsce pracy: Toruń

OBOWIĄZKI:
• Zarządzanie i zapewnienie kompleksowej, fachowej,
komputerowego i peryferyjnego dotyczącej projektu

należnej

obsługi

sprzętu

• Zarządzanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania strony internetowej projektu
• Zarządzanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci internetowej niezbędnej do
obsługi projektu
• Zarządzanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania formularzy aplikacyjnych
dotyczących projektu,
• Przygotowanie i zarządzanie rejestrami, prezentacjami multimedialnymi, aplikacjami, grafiką i
innymi elementami z zakresu działalności informatycznej dotyczącej projektu,
• Doradztwo, serwis bieżący, współpraca z zespołem
WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe magisterskie informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne lub
pokrewne oraz wiedza i minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży
informatycznej lub pokrewnej
lub
wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat) informatyczne, teleinformatyczne,
telekomunikacyjne lub pokrewne oraz wiedza i minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe
w branży informatycznej lub pokrewnej
lub
wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe (licencjat) z dowolnej dziedziny oraz
wykształcenie uzupełniające (studia podyplomowe) w dziedzinie informatycznej lub
pokrewne oraz minimum 5- letnie doświadczenie zawodowe w w/w branży
lub
wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe (licencjat) z dowolnej dziedziny, brak
wykształcenia uzupełniającego (studiów podyplomowych) wiedza i minimum 7-letnie
doświadczenie zawodowe w branży informatycznej lub pokrewne
• Wiedza i doświadczenie niezbędne w zakresie:
o obsługi i konfiguracji sprzętu komputerowego oraz urządzeń z nim powiązanych
(peryferyjnych), instalacji i konfiguracji systemów informatycznych oraz oprogramowania
(środowisko Windows, Linux)

o tworzenie i serwis sieci komputerowej, w tym zarządzanie serwerami działającymi w
środowisku: Windows oraz Linux
• Umiejętności związane z grafiką komputerową
• Wiedza dotycząca administrowania stronami internetowymi
• Znajomość różnych technologii wykorzystywanych przy tworzeniu stron internetowych
• Umiejętność obsługi i organizacji portali i serwisów społecznościowych
• Wiedza i umiejętności programistyczne
• Znajomość języka angielskiego
• Umiejętność organizacji pracy własnej
• Umiejętność zarządzania czasem i pracą pod presją czasu
• Nieposzlakowana opinia
• Dyspozycyjność
• Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi i komunikatywność, wysoka kultura osobista
OFERUJEMY:
• Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
• Pracę w zgranym zespole
• Udział w ciekawym projekcie
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienia na umowę o pracę lub innej formy stałej współpracy
Zgłoszenia (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) należy przesyłać na adres:
kpai@kujawsko-pomorskie.pl
z dopiskiem: OFERTA: INFORMATYK

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie
dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem
rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o
uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U.02.101.926.j.t.).
Zamówienie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

