
 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tj. z dnia 25.11.2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, 

że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Informujemy, że Administratorem danych jest EUROCAST Sp. z o.o. z siedzibą w Strzebielinie przy ul. Wejherowskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

Jesteśmy międzynarodową firmą produkującą szeroki asortyment folii opakowaniowych m.in. dla 

przemysłu spożywczego i medycznego. W związku z trwającą realizacją dużego projektu 

inwestycyjnego dofinansowanego z Unii Europejskiej tworzymy nowe stanowiska pracy.   

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko: 

Młodszy specjalista IT 
(branża: przetwórstwo tworzyw sztucznych) 

Miejsce pracy: Strzebielino między Wejherowem a Lęborkiem 

 

Zakres czynności: 

  

• diagnozowanie i rozwiązywanie technicznych problemów użytkowników związanych z 

systemem ERP oraz sprzętem sieciowym; 

• nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem sprzętu (konserwacja, naprawa, serwis); 

• współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie spójności infrastruktury, 

systemów i aplikacji; 

• udział w projektach wdrożeniowych; 

• przeprowadzanie testów systemu; 

• przygotowywanie dokumentacji / instrukcji dla użytkowników oraz prowadzenie szkoleń 

użytkowników systemu; 

• wsparcie i pomoc użytkownikom systemu poprzez Help Desk; 

• bezpośredni kontakt z innymi użytkownikami; 

• nadzorowanie bezpieczeństwa danych w firmie; 

• utrzymanie infrastruktury: sieć, serwery, poczta, strony www; 

Wymagania: 

• komunikatywna znajomość języka angielskiego   
• wykształcenie wyższe preferowany kierunek Informatyka ew. 4-5 rok studiów; 
• znajomość środowiska Microsoft Windows i pakietu MS Office oraz sieci LAN/WAN; 
• znajomość języka SQL będzie dodatkowym atutem; 
• podstawowa wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowych; 
• prawo jazdy kat. B,  
• samodzielność oraz dobra organizacja pracy. 

Co możesz otrzymać: 

• Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę; 

• Atrakcyjne wynagrodzenie; 

• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji; 

• Dofinansowanie do Karty MultiSport; 

• Ubezpieczenie grupowe na życie; 

• Możliwość korzystania ze świadczeń z ZFŚS. 

 
Wyślij CV na adres: rekrutacje@eurocast.pl  


