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INNERGO
Integrator rozwiązań technologicznych 
i dostawca szerokiej gamy usług 
z obszaru ICT 
(Information and Communications Technology).



INNERGO zdecydowało się na współpracę z uznanymi światowymi dostawcami
sprzętu i usług teleinformatycznych, którzy są liderami w swoich obszarach.

Wykorzystujemy ich wiedzę i urządzenia aby naszym Klientom dostarczyć kompleksowe i nowoczesne
rozwiązania pozwalające im się rozwijać w zmieniającym się świecie.



INNERGO jako integrator ICT skupia się na 3 obszarach dostarczania rozwiązań 
dla firm, tych małych i dużych.

ZAWSZE, WSZĘDZIE, SZYBKO, 
SKUTECZNIE.

NOWY WYMIAR

PRACY

NIEZWODNOŚĆ 

SYSTEMÓW ICT

Oferujemy pełne wsparcie w zakresie 

doboru rozwiązań infrastrukturalnych

ICT dla Twojej organizacji.

Poprzez odpowiedni dobór właściwych 

rozwiązań i narzędzi wspieramy rozwój i 

funkcjonowanie hybrydowych modeli 

pracy przedsiębiorstw.

Dzięki doświadczonej i doskonalącej się 

ciągle kadrze wysokiej klasy specjalistów 

zapewniamy niezawodne działanie 

systemów ICT.



INNERGO działa z 4 biur w Polsce 
i dostarcza rozwiązań dla firm z różnych sektorów działalności 

zlokalizowanych w ponad 11 krajach Europy.

KROSNO

KRAKÓW

WARSZAWA

GDYNIA



INNERGO
tworzą ludzie.



Wartości INNERGO, którymi kierujemy się w naszej pracy.

zaufanie

kreatywność

profesjonalizm

otwartość

odwaga

zespół



Projekty zrealizowane przez
INNERGO



INNERGO zrealizowało projekty dla ponad 2000 klientów, w tym m.in. dla:

Alior Bank

PEC Gliwice

Axpo Polska

https://www.youtube.com/watch?v=776dAx8UT6E&list=PLRoVFPUyTYzpencP8IaT0h5v-G_5MKjF9&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=XikZPrfNVnU&list=PLRoVFPUyTYzpencP8IaT0h5v-G_5MKjF9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ocquntw_Jvg&list=PLRoVFPUyTYzpencP8IaT0h5v-G_5MKjF9&index=2


Odkryj siebie 
w INNERGO



Inżynier techniczny ds. Data Center (Computing)

Dział Techniczny
Miasto: Krosno

Na co dzień  będziesz się zajmował/a:

• 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.

https://kariera.innergo.pl/oferty/inzynier-techniczny-ds-data-center-2/


Inżynier ds. sieci komputerowych

Dział Techniczny
Miasto: Krosno

Na co dzień  będziesz się zajmował/a:

• 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.

https://kariera.innergo.pl/oferty/inzynier-techniczny-ds-sieci/


Młodsza Księgowa - staż

Dział Finansów
Miasto: Krosno

Na co dzień  będziesz się zajmował/a:

• Sprawdzaniem dokumentów finansowych pod względem 

formalno-rachunkowym;

• Wprowadzaniem dokumentów do elektronicznego systemu 

obiegu dokumentów;

• Wprowadzaniem dokumentów do Zintegrowanego Systemu 

Finansowo-Księgowego;

• Rozliczaniem i uzgadnianiem rozrachunków;

• Uzgadnianiem kont księgowych;

• Przygotowywaniem różnego rodzaju raportów oraz 

zestawień;

• Wsparciem w codziennych obowiązkach działu Finansów.

https://kariera.innergo.pl/oferty/mlodsza-ksiegowa-staz/


Sales Support - staż

Dział Sprzedaży – Managed Mobility Division
Miasto: Krosno

Na co dzień  będziesz się zajmował/a:

▪ Telefonicznym/mailowym przedstawianiem ofert oraz 

sprzedażą produktów i usług;

▪ Konsultacjami z klientami w celu zapewnienia najlepszych 

rozwiązań dla ich potrzeb biznesowych;

▪ Budowaniem i utrzymywaniem dobrych relacji handlowych z 

aktualnymi klientami;

▪ Kreowaniem oraz planowaniem akcji sprzedażowych;

▪ Budowaniem pozytywnego wizerunku firmy w kontaktach z 

klientami.

https://kariera.innergo.pl/oferty/sales-support-staz/


Inżynier Sieciowy / Solution Architect

Dział  Wsparcia Technicznego
Miasto: Krosno

Na co dzień  będziesz się zajmował/a:

• Doborem rozwiązań i przygotowywaniem projektów 

zgodnie z wymaganiami klienta;

• Uczestniczeniem w spotkaniach projektowych u klientów 

w charakterze specjalisty;

• Opracowywaniem wycen i kosztorysów;

• Realizacją projektów Proof of Concept oraz 

administrowaniem środowiskiem laboratoryjnym.

https://kariera.innergo.pl/oferty/inzynier-sieciowy/


ZAPRASZAMY DO ROZMÓW

Agnieszka Smoleń

+48 519 311 421

agnieszka.smolen@innergo.pl
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