
 

 

 

Młodszy specjalista ds. IT (informatyk) 

 

Jesteśmy jedną z najbardziej znanych Instytucji Otoczenia Biznesu w Wielkopolsce, która specjalizuje 

się we wspieraniu przedsiębiorców w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej.  
Jeśli chcesz dołączyd do naszego zespołu, gdzie wyzwania podejmowane są zawsze z uśmiechem na 

twarzy,  a kawa i yerba mate sypią się jak Golf II Twojego sąsiada – wyślij nam swoje CV!  

 

Oferujemy: 

 

- stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu w oparciu o umowę o pracę, 

- pewnośd zdobycia nowych doświadczeo i umiejętności, 

- pracę w miłej i przyjaznej atmosferze, 

- dogodną lokalizację: centrum Poznania, 

- pracę w doświadczonym zespole, 

- niezbędne narzędzia i dogodne warunki pracy, 

 

Opis stanowiska: 

 

- wspomaganie pracowników firmy w zakresie obsługi użytkowych aplikacji, wsparcie w bieżących 

problemach z użytkowaniem sprzętu oraz oprogramowania 

- podstawowe prace naprawcze sprzętu IT, 

- szybkie reagowanie na incydenty, 

- pierwsza linia wsparcia 

 

Wymagania: 

 

- wykształcenie informatyczne lub pokrewne (również studenci ostatnich lat), 

- bardzo dobra znajomośd systemów operacyjnych MS Windows: 7, 8, 10, 

- znajomośd zagadnieo sieci komputerowych opartych o IPv4, 



 

 

 

- umiejętnośd samodzielnego analizowania i rozwiązywania problemów z zakresu IT, 

- dobra znajomośd zagadnieo sprzętowych IT (podstawowe prace naprawcze), 

- znajomośd HTML, CSS, 

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

- czynne prawo jazdy, 

- chęd rozwoju, 

- umiejętnośd pracy pod presją czasu, 

- dokładnośd, terminowośd przy realizacji powierzonych zadao, 

Dodatkowymi atutami będą: 

 

- znajomośd systemów operacyjnych z rodziny LINUX, 

- bardzo dobra znajomośd pakiety Microsoft Office Word, Excel 

- znajomośd języków takich jak. C#, PHP, Java, SQL 

- wiedza z zakresu RODO czy też bezpieczeostwa informatycznego 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do 11.11.2019 r. na adres it@warp.org.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez 
Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
bieżącego procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (zgodnie z Ustawą z dn. 
29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.). 

 


