
Oferta: staż: Informatyk
Data oferty: 15-11-2022

Data ważności: 11-12-2022
Nr referencyjny: 8669/22/S

Nazwa firmy: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA
Opis: Jesteśmy wiodącym producentem i dostawcą artykułów higienicznych, kosmetycznych i wyrobów

medycznych na rynek światowy. Produkty TZMO SA powstają w oparciu o nowoczesne technologie
dostępne na świecie.

Obecnie spółka A100 Sp. z o.o., należąca do Grupy TZMO poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko:
Jako spółka dedykowana do obsługi informatycznej spółek Grupy TZMO wdrażamy, rozwijamy i
zarządzamy światowej klasy systemem korporacyjnym eBS Oracle. W naszym zespole pracują
absolwenci kierunków informatycznych oraz ekonomicznych, wzajemnie uzupełniając swoje
kompetencje w obszarze współpracy IT z biznesem. Dołączając do naszego zespołu weźmiesz udział w
unikatowych w skali kraju projektach realizowanych dla spółek TZMO, zlokalizowanych w Polsce,
Niemczech, Francji, Holandii, Czechach, Słowacji, Rumunii, Ukrainie, Węgrzech, Litwie, Łotwie i Indiach.

Stanowisko: Informatyk
Kategoria stanowiska pracy: IT

Typ pracy: staż
Rodzaj umowy: umowa stażowa

Forma świadczenia pracy: hybrydowa
Lokalizacja: Polska, kujawsko-pomorskie, Toruń
Obowiązki: - wsparcie pracowników działu w bieżących projektach,

- wsparcie pracowników pierwszej linii helpdesku,
- wsparcie pracowników działu Oracle w bieżących projektach,
- aktualizacja dokumentacji funkcjonalnej,
- udział w testach aplikacji.

Wymagania:
Kierunki studiów:
- INFORMATYKA
- Informatyka i Ekonometria
- Informatyka stosowana
- informatyka i ekonometria (Informatics and Econometrics)
Języki:
- angielski - B1 - średniozaawansowany

Warunki pracy: - praca w pełnym wymiarze czasu pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym
- termin rozpoczęcia stażu - 1 marca 2023r.
- czas trwania stażu - 3 miesiące
- prosimy o umieszczenie na aplikacji zapisu:
"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”

Zarobki: 3400.00 PLN brutto miesięcznie
Typ aplikacji: CV

Kontakt: e-mail: biurokarier@umk.pl


