CENTRUM MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNE SP. Z O. O.
z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12
Posiadające sieć przychodni zdrowia na terenie Mazowsza i Lubelszczyzny
Poszukuje kandydatów na stanowisko:
INFORMATYK/SERWISANT IT

Zadania na stanowisku:
•
•
•
•
•
•
•

diagnozowanie i usuwanie awarii sprzętu komputerowego;
prewencja techniczna, nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających;
serwis i naprawa sprzętu teleinformatycznego;
instalacja i konfiguracja oprogramowania;
podstawowa konfiguracja sieci i urządzeń sieciowych;
przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu komputerowego i medycznego;
zarządzanie polem adresowym, konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów (stacje
użytkowników, serwery) i innych urządzeń (np. drukarki sieciowe);
• nadzór nad zgodnością dokumentacji infrastruktury teleinformatycznej ze stanem
rzeczywistym.
Nasze wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie minimum średnie informatyczne – mile widziany wyższe na poziomie
ukończonych studiów o profil informatycznym;
mile widziane doświadczenie zawodowe;
znajomość budowy sprzętu komputerowego;
prawo jazdy kat. B;
praktyczna znajomość zagadnień z zakresu instalacji, konfiguracji oraz funkcjonowania
systemów komputerowych i sprzętu IT;
komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole;
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
umiejętność instalowania powszechnie używanych aplikacji biurowych, konfiguracji sieci
i urządzeń sieciowych;
umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu.

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•

umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną - do uzgodnienia;
pakiet socjalny, dofinansowanie do edukacji, szkoleń;
atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie uzależnione od efektów i wyników pracy;
możliwość rozwoju zawodowego oraz udział w ciekawych projektach;
pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku;
szybki i dynamiczny rozwój w profesjonalnym otoczeniu.

Aplikację prosimy kierować na adres: rekrutacje@centrum.med.pl kom. 797 549 337. Oferty prosimy składać
do dnia 31.07.2021.
Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami, CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres
6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane
w żadnym innym celu.
Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji podanych w CV przez Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., z siedziba w Siedlcach,
przy ul. Niklowej 9, 08-110 Siedlce, łącznie z wizerunkiem, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

