
Płatny Staż w Dziale IT 

Miejsce pracy: Węgrów 

  

Jeżeli jesteś pasjonatem technologii informatycznej lub znasz kogoś kto chciałby rozwijać swoje umiejętności 

w tym zakresie, a zarazem: 

• swobodnie posługujesz się pakietem MS Office; 

• posiadasz dobrą znajomość Windows 10 na poziomie administracji stacją roboczą i możesz pochwalić się wiedzą 

na temat infrastruktury sieciowej lub 

• znasz podstawy SQL i interesujesz się zagadnieniami związanymi z systemami klasy ERP; 

• znasz język angielski w mowie i piśmie (poziom min. A2/B1); 

• jesteś osobą samodzielną i zaangażowaną w wykonywanie powierzonych zadań; 

• lubisz kontakt z ludźmi; 

• oraz szybko uczysz się nowych rzeczy… 

 

       …to jesteś osobą, której szukamy. 

Mile widziane: 

• status absolwenta lub studenta w obszarze informatyki lub pokrewnym; 

• dyspozycyjność min. 3 dni w tygodniu. 

 Do Twoich zadań należeć będzie: 

• nauka i praca przy wspieraniu realnych procesów biznesowych; 

• uczestniczenie w projektach realizowanych przez IT; 

• wspieranie użytkowników w rozwiązywaniu bieżących problemów; 

• współpraca z konsultantami i dostawcami usług informatycznych; 

• prowadzenie dokumentacji technicznej; 

• obsługa infrastruktury i urządzeń mobilnych. 

Co oferujemy: 

• płatny staż na okres 3-12 miesięcy; 

• możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego w renomowanej firmie; 

• w trakcie stażu otrzymasz wsparcie mentora, dowiesz się co to jest ITIL i zdobędziesz doświadczenie 

przygotowujące do pracy w dziale Informatyki; 

• poznasz specyfikę pracy w różnych obszarach IT (ServiceDesk, Infrastruktura, aplikacje biznesowe SAP). 

Nie zwlekaj - APLIKUJ! 

Na zgłoszenia mailowe na adres: 

rekrutacja@hochland.com 

czekamy do 21 listopada 2019 r. 

Nie zapomnij zamieścić w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższego oświadczenia: 

„Wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych 

dokumentach aplikacyjnych przez Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, w celu udziału w prowadzonym 

procesie rekrutacyjnym. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do 

Hochland Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kaźmierzu na adres e-mail rekrutacja@hochland.com  Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Równocześnie informujemy, iż 

Administratorem danych osobowych jest Hochland Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kaźmierzu, ul. Okrężna 2, 64-530 Kaźmierz. 

Dane przetwarzane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestniczenia 

w procesie rekrutacyjnym. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


