Kompozyty Sp. z o. o.
Kompozyty Sp. z o.o. (wchodząca w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów kompozytowych
znajdujących zastosowanie w pociągach, autobusach, maszynach oraz generatorach. Firma jest znana z
innowacyjnych wyrobów oraz najwyższej klasy procesów produkcyjnych oraz specjalizuje się w małych i
średnich partiach produkcyjnych.
Kompozyty posiada zakłady w Stanowicach oraz Jelczu-Laskowicach, które zatrudniają 450 pracowników.

Technik informatyk
Miejsce pracy: Stanowice (pow. oławski)
Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: Technik informatyk
Obowiązki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie monitoringiem,
Zarządzanie serwerem RCP
Diagnozowanie i usuwania usterek oraz rekonfiguracja sprzętu komputerowego,
Współpraca z użytkownikami sprzętu i systemów informatycznych
Administrowanie lokalnymi sieciami
Aktualizacja bazy danych sprzętu komputerowego oraz softu firmowego
Konfigurowanie programów użytkowych Konfiguracja urządzeń sieciowych typu router-router
Zarządzanie kontami poczty elektronicznej
Uruchamianie, obsługa i konfiguracja urządzeń peryferyjnych
Współpraca z innymi działami
Praca ze standardami 5S
Zgłaszanie niezgodności odnośnie przyjętych procedur i w zakresie realizowanych procesów objętych
ZSZ.
Proponowanie działań doskonalących i usprawniających występujących w procesach, w tym procesach
biznesowych firmy.
Odpowiedzialność za przestrzeganie wymagań jakościowych oraz bezpieczeństwa technicznego
wyrobu.
Realizacja wyznaczonych celów

Wymagania:
•
•
•

•
•
•

wykształcenie min. średnie, techniczne
minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży produkcyjnej
zaawansowana znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz pakietu MS Office, dobra
znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN/VPN, umiejętność diagnozowania i usuwania usterek oraz
rekonfiguracji sprzętu komputerowego, wiedza na temat terminali mobilnych i/lub systemów
monitoringu
zaawanasowana obsługa narzędzi MS Office i ERP
szybkie przystosowanie się do zmian, zdolności interpersonalne
silne nastawienie na zadania, stronę kosztową, determinacja w realizacji celów

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, 55-200 Oława, NIP 894-267-33-12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, NIP 894-267-33-12. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.”

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktywny i pełen wyzwań rozwój zawodowy
możliwość rozwijania umiejętności kierowniczych oraz cech przywódczych
pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych
stabilną i jednocześnie pełną wyzwań pracę w nowoczesnej branży
umowę o pracę od razu bez pośrednika, na pełen etat
stabilne wynagrodzenie, wysokie zarobki
atrakcyjny system premiowy
pracę w miłej atmosferze, w zgranym zespole
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
programy lojalnościowe, nagrody za polecenie znajomym

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@kompozyty.pl.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego
przez Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, 55-200 Oława, NIP 894-267-33-12 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach, ul. Topolowa 8, NIP 894-267-33-12. Dane
zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.”

