
 

 

 

 

 

NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Administrator Systemów IT 
Miejsce pracy: Kraków 

Do Twoich zadań będzie należeć: 

 Administracja, monitorowanie i wsparcie dla systemów stworzonych przez firmę; 

 Bezpośrednia oraz zdalna pomoc techniczna w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w obszarze IT (ze sprzętem komputerowym oraz aplikacjami); 

 Analiza wydajności systemów i rekomendowanie zmian; 

 Wdrożenia systemów stworzonych przez firmę; 

 Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej systemów; 

 Instalacja, serwis i aktualizacja oprogramowania; 

 Przygotowywanie stanowiska pracy dla nowozatrudnionych pracowników; 

 Współpraca z zespołem IT.  

Od kandydatów oczekujemy: 

 Minimum roku doświadczenia na podobnym stanowisku; 

 Znajomości zagadnień administracji systemami operacyjnymi: Windows (edycje desktopowe i serwerowe); 

 Znajomości zagadnień, usług i protokołów sieciowych (routing, firewall, sftp, https); 

 Znajomości zagadnień bezpieczeństwa systemów; 

 Znajomości technologii wirtualizacji (vmware); 

 Umiejętności logicznej analizy problemów w obszarze informatyki i  ich rozwiązywania;  

 Odpowiedzialności oraz samodzielności w działaniu; 

 Cierpliwości i dokładności w wykonywaniu obowiązków; 

 Wykształcenie informatyczne lub pokrewne będzie stanowić dodatkowy atut. 

Naszym pracownikom oferujemy: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie; 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 

 Atrakcyjny system premiowy; 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe; 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody 

także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 

aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=011dda61c72a4b22a29719df68c35167

