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Korfantów, dnia 29.05.2019 r. 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp.  z o.o. zatrudni informatyka: 

- praca w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku  

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Wymagania: 

 wykształcenie min. średnie, o profilu informatycznym, 

 -minimum roczne doświadczenie z realizacji zadań związanych z utrzymywaniem 

infrastruktury IT, 

 umiejętność konfigurowania sprzętu komputerowego, 

 podstawowa znajomość zagadnień sieci komputerowych, domen oraz systemów 

serwerowych grupy Microsoft, 

 umiejętność instalacji oraz konfiguracji systemów operacyjnych jak i aplikacji na 

komputerach biurowych, 

 znajomość obsługi, instalacji oraz konfiguracji pakietów biurowych rodziny Microsoft, 

 umiejętność diagnozowania oraz usuwania nieprawidłowości w działaniu systemów 

operacyjnych oraz aplikacji użytkowników, 

 skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania 

rozwiązań, 

 samodzielność, kreatywność, samodyscyplina, dobra organizacja pracy, 

odpowiedzialność, 

 umiejętność pracy pod presją czasu oraz pracy w zespole, 

 podstawowa znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie 

z dokumentacji technicznej, 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: 

kadry@ocr.pl do dnia 14 czerwca 2019 r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z 

wybranymi kandydatami. 

Osoba do kontaktu: Anna Kłonowska tel. 77 43 44 055 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane 

przeze mnie stanowisko.  


