POSIADALO SP.Z O.O. SP.K.
producent elementów dla przemysłu drogowego, szlachetnej i przemysłowej kostki brukowej marki
Gladio oraz specjalistycznych wyrobów betonowych wykonywanych w technologii EcoHeavy Plus oraz
betonu architektonicznego BE&TON
poszukuje kandydatów do pracy na poniższe stanowisko.
Cenimy DOŚWIADCZENIE, SOLIDNOŚĆ, NAJLEPSZĄ JAKOŚĆ oraz INNOWACYJNE podejście do
pracy.
Stale doskonalimy naszą technologię, pozyskujemy surowce najlepszej jakości i systematycznie
analizujemy satysfakcję naszych klientów.
Możesz mieć wpływ na rozwój, z zaangażowaniem i inicjatywą wspólnie z nami budować prężnie
działającą firmę.
Kierujemy się przekonaniem, że nasze sukcesy możemy osiągać tylko dzięki współpracy
w sprzyjającej i rodzinnej atmosferze.
SPECJALISTA DS. IT
Numer referencyjny: (IT/01/2018)
Miejsce pracy: Wykno/Niewiadów (pow. tomaszowski; gm. Ujazd)
Region: łódzkie
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
 rozbudowę i bieżące wsparcie infrastruktury informatycznej w dwóch zakładach produkcyjnych,
 instalację oraz przygotowywanie stanowisk komputerowych i konfigurację urządzeń,
 rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników związanych ze sprzętem komputerowym,
oprogramowaniem oraz łącznością w zakresie IT,
 wsparcie systemu ERP oraz wsparcie wdrażania infrastruktury IT dla nowych projektów
produkcyjnych,
 wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, rozwijanie bieżących systemów,
 przygotowywanie procedur i dokumentacji,
 udział w projektach informatycznych.
Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:
 wykształcenie wyższe informatyczne,
 kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w środowisku produkcyjnym,
 bardzo dobrej znajomości oprogramowania MS Windows 7, MS Office 2013 i nowszych,
 doświadczenie w pracy z drukarkami kodów kreskowych będzie dodatkowym atutem,
 prawa jazdy kat. B.
 umiejętności pracy w zespole, dobrej komunikacji i chęci dzielenia się wiedzą.

Wybranej osobie oferujemy pracę w stabilnej, ciekawej oraz dynamicznie rozwijającej się firmie.
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania ciekawych doświadczeń.
Zapewniamy dobrą atmosferę pracy, niezbędne narzędzia oraz szkolenia.
Informacje o firmie można znaleźć na naszej stronie internetowej: http://www.posiadalo.pl
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV i list motywacyjny z koncepcją
pracy na stanowisku na adres: praca@posiadalo.pl.
Prosimy koniecznie o umieszczenie w temacie maila numeru referencyjnego.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: 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 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).

