
 

 Młodszy Inżynier Sieciowy/ Junior Solution Architect  

Wsparcie Techniczne – Dział sieciowy  
Miasto: Krosno 

 

Zapewnienie pełnej, jak najlepszej obsługi dla Naszych klientów jest dla Nas priorytetem i wymaga ciągłego 

rozwoju nie tylko, wiedzy, kompetencji,  ale także poszerzania zasobów ludzkich. 

W związku z tym rozbudowując Dział Sieciowego Wsparcia Technicznego w INNERGO Systems, poszukujemy osoby 

która zasili szeregi zespołu , wesprze działania naszych handlowców i oczaruje klientów wiedzą, pasją oraz ideami 

współczesnych, dynamicznych i bezpiecznych sieci, okraszonych technicznymi fundamentami. Nie bez znaczenia 

będzie umiejętność doboru najlepszego rozwiązania, ale także przedstawienia go w satysfakcjonujący sposób 

użytkownikowi końcowemu. 

Jeżeli chcesz dołączyć do zespołu osób z wiedzą, umiejętnościami, wyobraźnią i talentami, które w ramach swojej 

specjalizacji pełnią rolę doradców i architektów, nie boisz się wyzwań, a są one motywatorem do rozwoju i pogłębiania 

wiedzy to doskonale odnajdziesz się na tym stanowisku. 

 

 Na co dzień    

będziesz się   

zajmował/a: 
 

 

 

 

  

 

Jesteś idealnym  

             kandydatem/ką jeśli: 
 

  

 Analizą wymagań klientów; 
 Doborem rozwiązań i przygotowywaniem projektów; 
 Uczestniczeniem w spotkaniach handlowych i technicznych; 
 Opracowywaniem raportów, wycen i kosztorysów; 
 Prezentacją portfolio produktowego oraz rozwiązań 
 Przygotowywaniem oraz realizacją projektów Proof of Concept; 
 Budowaniem i administrowaniem środowiskiem laboratoryjnym; 

 

 Posiadasz wykształcenie techniczne, preferowane wyższe lub ostatnie lata studiów na 
kierunku: informatyka, telekomunikacja lub pokrewnym; 

 Posiadasz wiedzę z zakresu sieci LAN/WLAN/WAN; 
 Znasz portfolio produktowe jednego z producentów: Alcatel-Lucent Enterprise, Aruba, 

Cisco, Fortinet, HPE; 
 Potrafisz samodzielnie rozwiązywać problemy i chętnie zdobywasz nową wiedzę; 
 Posiadasz umiejętności prezentacji; 
 Znasz dobrze język angielski; 
 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 

Wsparcie 

zespołu 

Plan 

szkoleniowy 

Skontaktujemy się  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." 

 

 Kunszt interpersonalny; 

 Znajomość zagadnień z obszaru bezpieczeństwa IT; 

 Doświadczenie w pracy z klientem; 

 Wiedza poparta certyfikatami lub dyplomami (szkolenia, egzaminy, itp.) w 
obszarze sieciowym; 
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