
  

  

Poszukujemy  osoby   na stanowisko:   

Technik informatyk   

  

  

Zakres  obowiązków:   

•   Obsługiwanie zgłoszeń i udzielanie wsparcia informatycznego pracownikom firmy   

•   Diagnozowanie  i r ozwiązywanie problemów związanych z :   

−   systemem Windows i aplikacjami MS Office   

−   połączeniami sieciowymi na stacjach roboczych   

•   S erwisowanie komputerów stacjonarnych i laptopów   

•   Przygotowywanie nowych stanowisk roboczych oraz konfigurowanie telefonów komórkowych   

•   Przeprowadzanie inwentaryzac ji sprzętu i oprogramowania   
  

Wymagania:   

•   Wykształcenie min. średnie; preferowany kierunek:  Informatyka lub pokrewne,     

•   Minimum roczne doświadczeni e   na podobnym stanowisku   

•   Umiejętnoś ć   rozwiązywania problemów sprzętowych i software'owych   

•   Podstawowa znajomość t ematyki MS Active Directory   

•   Znajomoś ć   systemów MS Windows, Linux   

•   Znajomoś ć   tematyki sieci komputerowych (VLAN, VPN)   

•   Znajomość języka angielskiego  pozwalającego na rozumienie dokumentacji   

•   Umiejętnoś ć   pracy w zespole   

•   Dobr a   organizacj a   czasu pracy   

•   Umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych  
problemów   

•   Otwartoś ć   na zmiany i  gotowoś ć   do uczenia się   

Mile widziane:   

•   Umiejętność zarządzania serwerami aplikacji webowych oraz bazodanowych Linux   

•   Umiejętność tworzenia  podstawowych  skryptów   

•   Znajomoś ć   technologii WEB’owych    
  

Firma oferuje:   

•   zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat ,   

•   możliwość dołączenia do zespołu światowego lidera w sektorze energetyki  –   Grupa ENGIE to  
170  tys. pracowników na całym świecie ,   



 

•   sta bilne warunki zatrudnienia,   

•   atrakcyjne wynagrodzenie,   

•   warunki do doskonalenia zawodowego i realizacji ambicji,   

•   pakiety prywatnej opieki medycznej, Pracowniczy Program Emerytalny,   

•   pakiet świadczeń socjalnych   
  

  

ENGIE EC SŁUPSK spółka z o.o.  mieszcząca się w Słupsku przy ul. Koszalińska 3 D, tel. 59 84 86 300 zwana  
dalej „Spółką” informuje Pana/Panią, iż jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.   
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:   

•   rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne  
rozpo rządzenie o ochronie danych  –   dalej jako „Rozporządzenie”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  F   

•   w związku z art. 221 § 1  Kodeksu pracy,   gdyż przetwarzanie danych jest niezbędne do celów  
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółk ę, tj. identyfikacji  
osób biorących udział w procesie rekrutacji, przez okres, na który została wyrażona zgoda.   

Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania,  
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, praw o do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   
Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani d anych osobowych prosimy kierować  
na adres siedziby Spółki z dopiskiem "Dane osobowe" lub na adres rodo.inspektor.ec@engie.com.   
Prosimy o dopisanie w składanym cv klauzuli:    
  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z   o.o. dla  
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko”.   
lub    
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENGIE EC Słupsk sp. z o.o.  dla  
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na dedykowane stanowisko oraz w przys złych procesach  
rekrutacyjnych prowadzonych przez ENGIE EC Słupsk  S p. z o.o. przez okres 1 roku”.   


