
 

Młodszy inżynier 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Miasto: KROSNO 

 

Spółka INNERGO jest integratorem systemów ICT, jako jedyna w Polsce posiada status Apple 

Authorised Enterprise Reseller. Oferujemy nie tylko sprzęt dla firm, ale zapewniamy wsparcie 

serwisowe, konfiguracje urządzeń, integracje z systemami klienta czy zarządzanie flotą mobilną. 

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

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

Powiększamy Dział Techniczny w INNERGO Systems! 

Jeżeli chcesz rozwijać się w jednym z najciekawszych obecnie kierunków, pracować w zespole  

specjalistów oraz poznawać najnowsze technologie światowych liderów branży Unified 

Communications, Networking i innych – napisz do nas! 

 

  

Na co dzień    

będziesz się   

zajmował/a: 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 Obsługą zgłoszeń serwisowych oraz dokumentowaniem działań, 

 Utrzymaniem i obsługą kontraktów serwisowych, 

 Współpracą z innymi pracownikami firmy w celu rozwiązywania zgłoszeń Klienta, 

 Doradztwem technicznym, 

 Konfiguracją systemów Cisco, Alcatel-Lucent, Ascom i innych, 

 Współtworzeniem dokumentacji technicznej, 

 Dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowymi członkami zespołu. 
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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  

 

 

 

 

Oczekujemy    

od Ciebie: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Twoim        

dodatkowym     

atutem będzie: 

 

 

 

 

Zapewnimy Ci:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne 

narzędzia pracy 

Elastyczny 
czas pracy 

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 na Helpesku, 

 Doświadczenie w pracy z Klientem, 

 Wyższe wykształcenie na kierunku technicznym (telekomunikacja, 

informatyka, sieci komputerowe) 

 

Umowę o pracę 

Rekrutację  
zdalną 

 Podstawowej wiedzy technicznej oraz chęci rozwijania się w tym kierunku, 

 Znajomości protokołów TCP/IP, technologii sieciowych, VoIP oraz podstaw 

konfiguracji urządzeń sieciowych, 

 Znajomości języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z 

dokumentacji technicznych, 

 Zdolności analitycznego myślenia i dociekliwości w poszukiwaniu rozwiązań, 

 Wykazujesz się umiejętnością sprawnej i samodzielnej organizacji pracy; 

 Jesteś gotowy/a do ciągłego podnoszenia kwalifikacji w oparciu o szkolenia 

oferowane przez Innergo Systems oraz samokształcenie 

 Prawo jazdy kategorii B 
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