
 

 Inżynier ds. sieci komputerowych 

Dział Techniczny 
Miasto: Warszawa, Kraków, Krosno 

 

Powiększamy Dział Techniczny w INNERGO Systems! 
Poszukujemy kilka osób, które wesprą działania naszych Klientów wiedzą i umiejętnościami technicznymi  
w zakresie rozwiązań IT. Jeżeli chcesz rozwijać się w jednym z najciekawszych obecnie kierunków, pracować  
w zespole specjalistów oraz poznawać najnowsze technologie światowych liderów – napisz do nas! 

 

 Na co dzień    

będziesz się   

zajmował/a: 
 

 

 

 

  

 

Jesteś idealnym  

             kandydatem/ką jeśli: 
 

  

• Instalacją, konfiguracją i serwisem systemów sieciowych producentów znajdujących się 

w portfolio firmy; 

• Utrzymaniem i obsługą kontraktów serwisowych; 

• Doradztwem technicznym; 

• Wykonywaniem dokumentacji powykonawczych i powdrożeniowych; 

• Fachową i terminową obsługą zgłoszeń serwisowych. 

 

• Dobrze znasz standardy i protokoły sieci LAN, WAN oraz TCP/IP; 
• Posiadasz doświadczenie z zakresu instalacji, wdrożeń oraz konfiguracji urządzeń 

sieciowych takich producentów, jak: HPE Aruba (WLAN, ClearPass), Nokia (MPLS/ 
GPON), Cisco (zwłaszcza Nexus), Alcatel-Lucent Enterprise, Fortinet (Fortigate), 
Checkpoint; 

• Posiadasz zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość w poszukiwaniu rozwiązań; 
• Wykazujesz się umiejętnością sprawnej i samodzielnej organizacji pracy; 
• Posiadasz wykształcenie wyższe techniczne lub jesteś w trakcie studiów; 
• Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji 

technicznych; 
• Posiadasz prawo jazdy kategorii B; 
• Jesteś gotowy/a do odbywania podróży służbowych. 

 

https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/
https://kariera.innergo.pl/


 

 

Wyślij swoje CV i dołącz do zespołu Innergo Systems: rekrutacja@innergo.pl 

W temacie e-maila wpisz: nazwę stanowiska i miasto 

 

 

 

 

Twoim  

dodatkowym  

atutem będzie: 
 

 

 
 

Zapewnimy Ci:  
 

 
Nowoczesne 

narzędzia pracy 

Elastyczny 

czas pracy 

Niebanalną 
atmosferę 

Programy 

motywacyjne 

Wsparcie 

zespołu 

Plan 

szkoleniowy 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  
 
Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu rekrutacyjnym następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w przedstawionej przeze mnie ofercie pracy przez Innergo Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15 (KRS: 0000329441) przez 
okres maksymalnie 9 miesięcy, w celu realizacji procesu rekrutacji. Mam świadomość, że podanie danych osobowych nie jest  wymogiem prawnym. 
Poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych, prawie do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, 
przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu 
nadzorczego. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem." 

 

• Doświadczenie w pracy z Klientem. 
• Wiedza i certyfikaty na poziomie: NRS II, CCNP, ACDP, ACSP, ACCP, NSE4, 

CCSA, CCSE. Uwaga: brak znajomości wszystkich wymienionych kompetencji 
nie jest przeszkodą - jesteśmy gotowi na rozwój pracownika i certyfikację w 
tych obszarach; 

•  

https://pl-pl.facebook.com/innergosystems/
https://www.youtube.com/watch?v=dkINkYz64Bg
mailto:rekrutacja@innergo.pl

