
Oferta: staż: Stażysta w dziale IT (sieci komputerowe,
serwis i wsparcie użytkowników)

Data oferty: 16-11-2022
Data ważności: 11-12-2022

Nr referencyjny: 8665/22/S
Nazwa firmy: ONDE S.A.

Opis: Lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, czołowy wykonawca infrastruktury dla OZE w
szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce.
Specjalistyczna wiedza, innowacyjne spojrzenie, wysokie standardy bezpieczeństwa oraz
kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu i energetyki, czyni ONDE zaufanym
i wiarygodnym partnerem w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Stanowisko: Stażysta w dziale IT (sieci komputerowe, serwis i wsparcie użytkowników)
Kategoria stanowiska pracy: IT: Administrator sieci, IT: IT Support/Serwisant/Konsultant/informatyk

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: stacjonarna
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń
Obowiązki: - wsparcie działu IT w bieżących zadaniach, polegających na: wsparciu użytkowników sprzętu IT,

serwisowaniu sprzętu, pomocy w obszarze instalacji i administracji siecią
Wymagania:

Praca zgodna z obszarem kształcenia
- nauki ścisłe
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
Umiejętności IT:
- Systemy operacyjne / Windows - średniozaawansowany
- Administrowanie systemem / Protokół TCP/IP - początkujący
Języki:
- angielski - B1 - średniozaawansowany
Prawo jazdy:
B
Kompetencje zawodowe / miękkie / społeczne:
- Komunikatywność: poziom 2
- Sumienność i dokładność: poziom 3
- Orientacja na klienta: poziom 3
- Zaangażowanie: poziom 3

Inne wymagania: - możliwość odbywania stażu w tygodniu, tzn. od poniedziałku do piątku, przez 6-8h dziennie, w
godzinach pomiędzy 7.00 a 16.00
- mile wdziana umiejętność czytania dokumentacji technicznej w języku angielskim
- mile widziani studenci dzienni z indywidualnym tokiem studiów lub studenci zaoczni
- mile widziana możliwość wyjazdu na krótkie delegacje służbowe

Warunki pracy: 1/2 lub 3/4 etatu - proponujemy wynagrodzenie 2550 brutto przy wymiarze 3/4 etatu lub 1700 brutto
przy wymiarze 1/2 etatu; możliwość współpracy od marca 2023, okres stażu: 3 m-ce z możliwością
podjęcia dalszej pracy po stażu

Zarobki: 3400.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV

Kontakt: kontakt przez Biuro Karier
Komentarz: "Staż odbędzie się w ramach programu stażowego CO-OP organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja

Kopernika w Toruniu (Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza we współpracy z Biurem Karier
UMK).
Zasady projektu oraz składania dokumentów znajdują się na stronie:
https://idub.umk.pl/konkursy-i-wyniki/konkursy-dla-studentow/program-stazowy-co-op/
Jednocześnie prosimy o przesłanie swojego CV na adres: biurokarier@umk.pl do 11.12.2022. W temacie
prosimy podać nazwę firmy i stanowiska, na które aplikujesz”


