
 

 Inżynier techniczny ds. Data Center (Computing) 

Dział Techniczny 
Miasto: Krosno 

 

Poszukujemy osoby, która wesprze 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: 
 

  

• Realizacją projektów poprzez prowadzenie wdrożeń rozwiązań informatycznych 

obejmujących: instalację, konfigurację i szkolenia z zakresu IT; 

• Obsługą bieżących zgłoszeń serwisowych w zakresie napraw, modyfikacji i 

modernizacji; 

• Przeprowadzaniem testów w środowisku laboratoryjnym oraz produkcyjnym u Klienta; 

• Opracowaniem dokumentacji technicznych; 

• Utrzymaniem kompetencji i certyfikacji w ramach współpracy z wiodącymi dostawcami 

rozwiązań IT: HPE, Dell EMC, Cisco, Brocade, Veeam, Arcserve, VMware, Microsoft. 

• Posiadasz wyższe wykształcenie z kierunku: informatyka, telekomunikacja lub innego 
pokrewnego lub jesteś w trakcie studiów; 

• Posiadasz wiedzę z zakresu obsługi Data Center; 
• Znasz technologie IT wykorzystywane do budowy centrów danych, w szczególności 

rozwiązań serwerowych (HPE, Dell EMC), macierzowych (HPE, Dell EMC), sieci SAN, 
systemów wirtualizacji; 

• Administrujesz systemami operacyjnymi Linux i Windows Server; 
• Chętnie zdobywasz nową wiedzę; 
• Znasz język angielski w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji 

technicznych oraz komunikację z Klientami; 
• Dobrze organizujesz swoją pracę. 
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Wyślij swoje CV i dołącz do zespołu Innergo Systems: rekrutacja@innergo.pl 

W temacie e-maila wpisz: nazwę stanowiska i miasto 

 

 

 

 

 

 

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." 
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