Targi Kielce S.A. to firma z blisko 30 letnią tradycją specjalizująca się
w kompleksowej organizacji imprez wystawienniczych oraz konferencyjnych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym.
Targi Kielce S.A. poszukują kandydata/ki na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI
Miejsce pracy : Kielce, Zakładowa 1
Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:





pomoc w administracji sieci komputerowej (konfiguracja sieci, urządzeń sieciowych)
zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom spółki w zakresie użytkowanego sprzętu komputerowego
podłączanie przyłączy internetowych podczas wydarzeń targowo-konferencyjnych (LAN, WIFI)
konfiguracje i podłączanie sprzętu służącego do rejestracji wystawców i zwiedzających

Wymagania:









wykształcenie wyższe, kierunki z zakresu Informatyki
znajomość mechanizmów routingu i switchingu, modelu ISO/OSI, zagadnień sieciowych TCP/IP
doświadczenie w administracji serwerami Windows Server (AD, DNS)
doświadczenie z zakresu instalacji sieci LAN, WIFI
komunikatywna znajomość języka angielskiego
wielozadaniowość oraz umiejętności zarządzania własnym czasem, w tym priorytetyzacji zadań
dyspozycyjność - praca w równoważnym systemie czasu pracy
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy:






pracę ciekawą i pełną wyzwań
zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
szkolenia
pakiet socjalny
pracowniczy program emerytalny

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@targikielce.pl lub w formie pisemnej na adres firmy :
ul. Zakładowa 1, 25 – 672 Kielce

Oferta ważna do: 08

grudnia 2021r.

Jednocześnie prosimy o umieszczanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 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 (RODO).”
…………………………………………
(podpis kandydata)
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są na stronie https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

