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Technik ds. wsparcia IT 

Technologie, których używamy 
 

• Windows Server 

Opis stanowiska 

• zapewnienie wsparcia IT użytkowników na poziomie pierwszej i drugiej linii wsparcia (oraz 
współpraca z III linią wsparcia) w siedzibie firmy jak i zdalnie 

• monitorowanie i nadzór nad poprawnością funkcjonowania urządzeń sieciowych 
• wsparcie w zapewnieniu rozwiązań problemów informatycznych z nastawieniem na klienta 

wewnętrznego oraz aktywna współpraca z innymi działami firmy 
• utrzymanie systemów informatycznych i komunikacyjnych, raportowanie błędów z nimi 

związanych 
• codzienna administracja serwerami, systemami jak i monitoring kluczowych usług (zapewnianie 

kopii zapasowych, zarządzanie dyskami twardymi i przestrzenią dyskową, komunikaty o błędach 
itp.) 

• przygotowywanie / konfiguracja sprzętu IT dla pozostałych pracowników firmy, wsparcie 
urządzeń peryferyjnych, bieżąca konserwacja 

• zarządzanie strukturą Active Directory oraz Office 365 
• zapewnienie ciągłości pracy systemów i urządzeń IT w obszarze produkcji 

• inwentaryzacja sprzętu IT, kontrola licencji oprogramowania używanego w firmie, tworzenie 
sprzętowej dokumentacji IT 

• realizacja projektów informatycznych 

• wsparcie kierownika działu IT 

Wymagania 

• wykształcenie minimum średnie techniczne 

• minimum dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku 
• ogólna znajomość zagadnień sieciowych 
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – min. B2 
• bardzo dobre umiejętności informatyczne oraz znajomość działania sprzętu komputerowego 
• analityczny sposób myślenia, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów technicznych 

• analizowanie i wsparcie techniczne systemów Microsoft (Środowisko Windows oraz Windows 
Server) 

• znajomość zasad bezpieczeństwa w IT 

• otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań 
• gotowość do pracy samodzielnej oraz w zespole (wysokie umiejętności komunikacyjne) 
• chęć ciągłego uczenia się i poznawania nowych technologii 

Mile widziane 

• podstawowa znajomość systemu SAP 
• wiedza z zakresu konfiguracji urządzeń sieciowych (routery, switche, urządzenia Wi-Fi, 

firewalle) 
• wiedza z zakresu TCP/IP, routing, switching oraz umiejętność instalacji i rozwiązywania 

problemów z sieciami LAN i VPN 

http://www.nemera.net/


 

Oferujemy 

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
• pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, działającej na rynkach międzynarodowych 
• uczestnictwo w ciekawych, innowacyjnych projektach 
• możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego 

• dofinansowanie karty Multisport 
• uczestnictwo w cyklicznych imprezach integracyjnych 

 
 

Aplikacje prosimy wysyłać na adres mailowy plszc_rekrutacja@nemera.net w temacie maila 
wpisując nazwę stanowiska z ogłoszenia. 

Nemera is an equal opportunity employer and in accordance with our diversity policy we review all qualified applications 
including those of people with disabilities. 

Administratorem danych osobowych jest Nemera Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 71-344, ul. Litewska 10a. 
Dane zbierane są dla potrzeb bieżącej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

mailto:plszc_rekrutacja@nemera.net

