
 
 

lider branży wyposażenia morskiego, producent drzwi, włazów oraz 

mebli dla przemysłu stoczniowego w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na stanowisko  

INFORMATYK 
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w branży informatycznej 
- dobra znajomość zagadnień związanych z budową i eksploatacją sieci LAN i WAN, 
  SQL oraz PL/SQL (Oracle, PostgreSQL) 
- doświadczenie w administrowaniu systemami klasy ERP (IMPULS) 
- dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych Windows 2008R2/2012R2/2016 
- dobra znajomość systemu LINUX / UNIX 
- znajomość zarządzania systemami centralnego backupu 
- opieka nad pracami budowy/rozbudowy sieci komputerowych, ich sprawnego działania i modernizacji 
- obsługa systemu helpdesk 
- instalacja, reinstalacja oraz usuwanie nieprawidłowości w działaniu systemów operacyjnych 
  i aplikacjach użytkowych (Impuls, FK, MS Office, Outlook, AutoCad, Mechanical, Inventor) 
- znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym 
 
Mile widziana: 
- znajomość systemów księgowych, w tym LEO Leasing/FK 
- umiejętność pracy w zespole 
- dyspozycyjność, terminowość, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia i wnioskowania 
 
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: 
- administracja sieci komputerowej oraz zapewnienie ciągłości pracy systemów aplikacyjnych spółki 
  (Impuls, FK, MS Office, Outlook, AutoCad, Mechanical, Inventor, GD Security ) 
- zapewnienie i opieka nad sprawnym działaniem systemu antywirusowego 
- przeprowadzanie instalacji nowych/bieżących wersji oprogramowania używanego w spółce- diagnoza przyczyn   
  powstawania ewentualnych błędów w używanym oprogramowaniu czy powstały z winy     
  niepoprawnej obsługi, nieodpowiedniego zasilania, uszkodzenia sprzętu i zapobieganiu im w przyszłości 
- tworzenie wzorców wydruku oraz generacji dokumentów 
- wsparcie techniczne użytkowników sieci komputerowej 
- zarządzanie uprawnieniami użytkowników- realizacja usług serwisowych dla sieci komputerowej 
- diagnostyka urządzeń peryferyjnych, obsługa systemu helpdesk 
- administracja środowiskiem chmurowym MS Office 365 oraz serwerem MS SQL 
- planowanie i opieka nad poprawnym tworzeniem kopii zapasowych - obsługa systemu centralnego backupu 
- bieżące utrzymanie i rozbudowa zasobów serwerowych, macierzowych oraz w środowisku chmurowym 
 
Oferujemy: 

 
–  stabilność zatrudnienia 
–  umowę o pracę 
– system jednozmianowy (7.00-15.00) 
– nagrody motywacyjne 
– dodatki funkcyjne 
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
– pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 
   Aplikację prosimy kierować na adres e-mail kadry@meblomor.pl 

na adres siedziby Spółki 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 75 lub dostarczyć osobiście. 
 
Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę : 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 



(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


