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Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
„Dotacje na Innowacje” - „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 

OGŁOSZENIE 
 

O NABORZE PRACOWNIKA NA NOWOTWORZONE STANOWISKO PRACY 
 

ADMINISTRATOR SIECI INTERNETOWEJ 
 

 
W związku z realizacją projektu pt: „Likwidacja białej plamy w Wiśle poprzez przyłączenie 540 odbiorców” 
Invicom Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu 43-450, przy ulicy Partyzantów 1, ogłasza nabór pracownika na 
miejsce pracy: 

 

ADMINISTRATOR SIECI, PRACOWNIK PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA 
 
Wymagania: 

• wykształcenie: min zawodowe 
• znajomość protokołu TCP/IP oraz systemów Firewall dostępnych dla systemów Linux/BSD 
• znajomość obsługi urządzeń sieciowych: routery, switche, urządzenie abonenckie 
• znajomość wykonywania prac monterskich 
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, 
• dobra komunikacja i nastawienie na obsługę klienta wewnętrznego, 
• niezbędna umiejętność i pozytywne podejście do pracy z ludźmi, 
• mile widziane znajomość administracji serwerami opartymi o systemy Linux i Windows 
• mile widziane doświadczenie w pracy z oprogramowaniem typu OpenSource w zastosowaniach 

serwerowych 
 

 
Zakres obowiązków: 

• obsługa klientów firmy z terenu miejscowości Wisła 
• kontakt z klientami (telefoniczny i mailowy); 
• przyjmowanie zgłoszeń od klientów, udzielanie informacji o ofercie; 
• zawieranie umów z klientami w imieniu firmy;  
• podłączanie nowych klientów pod sieć szerokopasmowego Internetu oraz odłączanie klientów po 

zakończeniu umowy;  
• usuwanie uszkodzeń, awarii technicznych sieci szerokopasmowego Internetu na terenie miejscowości  

Wisła; 

Miejsce pracy: praca w terenie miejscowości Wisła, oraz biura przedsiębiorstwa w Ustroniu 

 
Firma oferuje pracę w oparciu o umowę o pracę na cały etat, system szkoleń, i elastyczny czas pracy. 

 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w biurze firmy: Invicom Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu 43-
450, Partyzantów 1, z dopiskiem- „Administrator sieci - Wisła” w terminie do dnia 30/09/2017 lub na adres 
e-mail: bok@interbeskidy.net  
Prosimy o dopisanie następującej 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 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 

 
Informujemy, że przy wyborze kandydata firma będzie kierowała się jedynie kryteriami kwalifikacji i umiejętności oraz 

doświadczenia bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną. 

 
Ustroń, 31/08/2017 
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