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OFERTA PRACY
Bank Spółdzielczy w Cycowie z siedzibą w Cycowie, ul. Chełmska 14, 21-070 Cyców, poszukuje
odpowiedzialnej osoby do Centrali Banku w Cycowie, ul. Chełmska 14 na stanowisko::

Wsparcie Informatyka
OCZEKIWANIA:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wykształcenie wyższe (kierunek: informatyka, matematyczno - infromatyczne),
wiedza z zakresu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa oraz konfiguracji urządzeń sieciowych LAN/WAN
(na poziomie CCNA - routing, switching),
wiedza z zakresu systemów operacyjnych Linux/Windows (konfiguracja urządzeń końcowych, instalacja
oprogramowania),
znajomość rozwiązań antywirusowych (zarządzanych w sposób centralny),
znajomość środowisk wirtualizacji, usług katalogowych (AD) oraz umiejętności z zakresu projektowania
w html/php będzie atutem,
otwartość na nowe rozwiązania i wielozadaniowość,
umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole,
umiejętności myślenia analitycznego,
dyskrecja i odpowiedzialność za powierzone zadania,
gotowość do osiągnięć i realizacji zadań.

PODSTAWOWE ZADANIA NA STANOWISKU TO M.IN.:
− administrowanie systemami informatycznymi oraz nadzór nad sprawnym działaniem systemów
bankowych,
− administrowanie siecią teleinformatyczną (LAN/WAN),
− monitorowanie infrastruktury IT, badanie podatności, aktualizowanie systemów, reagowanie na incydenty
bezpieczeństwa,
− dokonywanie konserwacji i opinii technicznej sprzętu IT,
− zapewnienie wsparcia dla użytkowników banku.
Mile widziane osoby z doświadczeniem pracy w bankowości spółdzielczej.
OFERUJEMY:
−
−
−
−
−

terminowe wynagrodzenie zasadnicze z możliwością premii,
praca na pełny etat bez sobót i niedziel,
możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych,
rozwój umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia,
możliwość zawarcia umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane, prosimy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (CV + list
motywacyjny) na adres: sekretariat@bscycow.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Rekrutacja – na
stanowisko „Wsparcie informatyka”
Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
Obowiązek informacyjny : Klauzula informacyjna Banku Spółdzielczego w Cycowie dla pracowników i kandydatów
do pracy dostępna na stronie internetowej Banku www.bscycow.pl, załączona przy ofercie.
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