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         Piaski, dnia 14.09.2021r. 
 

Ogłoszenie o naborze pracowników 
„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 

 

Specjalista ds. Informatyki 
 
 

Opis stanowiska: 

 

- organizacja pracy sieci komputerowej, administrowanie siecią komputerową w Spółce, 

- techniczny i merytoryczny nadzór nad eksploatacja systemów i urządzeń 

informatycznych w Spółce (diagnostyka, naprawa, konserwacja), 

- archiwizacja i zabezpieczanie danych znajdujących się na serwerach Spółki, 

- instalowanie, konfigurowanie oraz aktualizacja oprogramowania na komputerach w 

Spółce, 

- usuwanie awarii sprzętu komputerowego, serwisowanie, współpraca w zakresie napraw 

gwarancyjnych z gwarantem sprzętu, 

- wspieranie innych komórek organizacyjnych w efektywniejszym wykorzystywaniu 

zasobów ICT. 

- prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie użytkowania oprogramowania, 

korzystania z zasobów ICT oraz sieci Internet, 

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie użytkowania programów 

komputerowych, 

- monitorowanie obowiązywania oraz aktualności umów dotyczących zadań w obszarze 

ICT, 

- inicjowanie i udział w postępowaniach zakupowych w obszarze ICT,  

- tworzenie planu finansowego i inwestycji w zakresie zadań w obszarze ICT,  

- opracowywanie i przygotowywanie aktualizacji regulacji wewnętrznych, w tym DSZ, 

poleceń i pism okólnych, dotyczących zadań i nowych zagadnień realizowanych w 

obszarze ICT, 

- sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych dokumentów np. zapotrzebowania, 

zamówienia, SAP/Workflow OFZ, 

- prowadzenie dokumentacji sprzętu komputerowego i oprogramowania, 

- obsługa strony internetowej i intranetowej Spółki, 

- obsługa infrastruktury telefonii stacjonarnej, 

- wykonywanie zadań dodatkowych zleconych przez przełożonego i informowanie o 

stopniu ich wykonania. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wymagania: 

 

− wykształcenie – wyższe kierunkowe, co najmniej ukończone studia I stopnia i uzyskany 

tytuł zawodowy. Kierunek: Informatyka. 

− doświadczenie zawodowe: minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym 

stanowisku, 

− znajomość zagadnień działania sieci LAN/WAN 

− znajomość zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznej 

− umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego 

− znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows ( Desktop/Server ) oraz 

pakietu biurowego Microsoft Office 

− znajomość systemów z rodziny Linux 

− umiejętność pracy w zespole 

− wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej, zdolności organizacyjne 

− umiejętność podejmowania decyzji, odporność na stres,  

− znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji 

technicznej 

− mile widziana znajomość systemu SAP  

 
Miejsce pracy: 

− Piaski,  
 

Oferujemy: 

− zatrudnienie na umowę o pracę, 

− możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. 
 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

− Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody, 
(do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 

− List motywacyjny, 

 
Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 17 września 2021r. 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta a wiadomość 
będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
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