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O projekcie 

Poszukujemy osób, które chcą rozpocząć karierę zawodową w obszarze wsparcia IT 

użytkowników. Realizujemy zadania stacjonarnie w centrali Sii. Zapraszamy do współpracy osoby 

dyspozycyjne w wymiarze minimum 30 godzin w tygodniu. Po okresie praktyk oferujemy 

możliwość stałej współpracy. Dołącz do Najlepszego Miejsca Pracy i rozwijaj się wśród 

doświadczonych specjalistów! 

Twój zakres obowiązków 

 Wsparcie IT użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów technicznych – 
związanych z aplikacjami, sieciami, systemami oraz sprzętem komputerowym 

 Poznanie mechanizmów działania infrastruktury IT 
 Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego 

 Asystowanie specjalistom ds. wsparcia IT w codziennych zadaniach 
 Pomoc w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT w oddziale 
 Realizowanie zadań zgodnie z międzynarodowymi standardami świadczenia usług 

informatycznych ITIL, PRINCE2, ISO 9000, ISO 27001 

Nasze wymagania 

 Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne lub status studenta 
 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 
 Znajomość budowy sprzętu komputerowego oraz podstawowych elementów konfiguracji 
 Znajomość systemu MS Windows 

 Znajomość funkcji programów MS Word, MS Excel 
 Umiejętności interpersonalne (komunikatywność, otwartość, empatia) 
 Dobra organizacja własnej pracy 
 Mile widziane prawo jazdy kat.B 

To oferujemy 

 Pierwsze miejsce w rankingu Great Place to Work 2021 - to dzięki opiniom pracowników 
otrzymujemy tytuł i wdrażamy nowe pomysły 

 Dziesiątki fascynujących projektów dla prestiżowych marek z całego świata – możesz je 
zmieniać dzięki aplikacji Job Changer 

 Stabilność zatrudnienia – 1 MLD PLN przychodu, brak długów, status preferowanego 

dostawcy u wielu klientów 
 Fantastyczna atmosfera stworzona przez wszystkich Sii Power People 



 Stawiamy na Twój rozwój - meetupy, webinary, platforma szkoleniowa i blog 
technologiczny – Ty wybierasz 

 500 000 PLN rocznie na Twoje pomysły - taką kwotą wspieramy pasje i akcje wolontariackie 
naszych pracowników 

 Bogaty pakiet benefitów - prywatna opieka zdrowotna, platforma MyBenefit, zniżki na 
samochody i więcej 

 Komfortowe miejsce pracy - pracuj w naszych biurach klasy A lub zdalnie 
 

 

https://www.pracuj.pl/praca/stazysta-w-dziale-wsparcia-it-

warszawa,oferta,1001565368?sort=0&s=1ffed24d 
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