Jesteśmy niekwestionowanym, europejskim liderem wyposażenia powierzchni
handlowych i magazynowych. Od ponad 30 lat z sukcesem realizujemy strategię
zrównoważonego rozwoju. Obecnie dostarczamy nasze rozwiązania do ponad 60
krajów na całym świecie. W skład Grupy MAGO wchodzą zakłady produkcyjne w
Ruścu, Rawie Mazowieckiej oraz 6 oddziałów zagranicznych.
Poszukujemy ambitnych osób, które będą miały szansę rozwijać się z nami.
Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

SPECJALISTA/-KA HELP DESK
Siedziba firmy: Nadarzyn k/Warszawy
(20 min. od centrum Warszawy)
DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pierwsza linia wsparcia IT dla użytkowników w zakresie hardware i software,
diagnozowanie i usuwanie usterek.
Obsługa zgłoszeń w systemie Help Desk.
Konserwacja i obsługa sprzętu teleinformatycznego.
Współpraca z II linią wsparcia (administratorami, ekspertami), eskalowanie zgłoszeń.
Wsparcie w tworzeniu dokumentacji i szkoleniu użytkowników.
Rekomendowanie zmian usprawniających działania.
Dbanie o zachowanie ciągłości pracy użytkowników i systemów informatycznych.
Ścisła współpraca z innymi działami firmy oraz z zewnętrznymi partnerami w zakresie
właściwym dla realizacji zadań obszaru IT.

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI:
•
•
•
•

Posiadasz min. 2 lata doświadczenia w pracy w zespole IT Help Desk.
Masz wykształcenie średnie informatyczne lub pokrewne, mile widziane studia
kierunkowe - informatyka, telekomunikacja.
Znasz metodykę ITIL.
Bardzo dobrze znasz system Windows 7/8/10 (konfiguracja, rozwiązywanie
problemów).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dobrze znasz sieci TCP/IP.
Znasz Windows Server 2012-2019 na poziomie zarządzania użytkownikami (Active
Directory), usługą DHCP, usługą serwera plików.
Bardzo dobrze znasz urządzenia sieciowe (router i switch) Cisco – konfiguracja.
Jesteś osobą komunikatywną, zorientowaną na potrzeby klienta wewnętrznego i
zewnętrznego.
Posiadasz umiejętności analityczne, efektywnie planujesz pracę.
Wykazujesz inicjatywę i zaangażowanie.
Posiadasz prawo jazdy kat. B.
Komunikatywnie posługujesz się językiem polskim, w mowie i piśmie.
Mile widziane: znajomość języka angielskiego.
Mile widziane: znajomość Windows 2012-2019 Failover Cluster.

PROPONUJEMY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciekawą, pełną wyzwań pracę w polskiej, dynamicznie rozwijającej się firmie o
międzynarodowym zasięgu, w Dziale IT.
Uczestniczenie w projektach IT i możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami.
Pracę w otwartym, wspierającym i kompetentnym zespole.
Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę).
Narzędzia pracy dostosowane do zajmowanego stanowiska i niezbędne do realizacji
powierzonych zadań.
Pakiet szkoleń adaptacyjnych i wsparcie w pierwszych miesiącach pracy.
Dofinansowanie do szkoleń i kursów.
Świadczenia świąteczne.
Dofinansowanie do wypoczynku.
Program opieki medycznej oraz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ Z WYBRANYMI KANDYDATAMI
W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „ Oświadczam, że przekazuję moje
dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu
do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych
Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn.

