Praca Stażysta w dziale IT , Łódź, łódzkie - oferta pracy

Strona 1

Stażysta w dziale IT

andel ’s Hotel Łódź to pierwszy czterogwiazdkowy deluxe design hotel w Łodzi .
Położony w sercu miasta - w bliskim sąsiedztwie Manufaktury i ulicy Piotrkowskiej,
posiada 220 pokoi , 58 apartamentów, największe w regionie Centrum
Konferencyjne oraz Salę Balową dla 800 osób. Przeszklony basen na najwyższej
kondygnacji , Centrum Spa & Fitness skySPAce oraz Restauracja Delight,
serwująca dania kuchni fusion, to tylko niektóre atrakcje tego niezwykłego hotelu.
Do naszego zespołu poszukujemy profesjonalnych, dynamicznych, zmotywowanych kandydatów na stanowisko:

Staż w dziale IT
3 miesięczny staż bezpłatny
Miejsce pracy: Łódź
Opis stanowiska:
Pomoc użytkownikom w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z obsługą komputera ,
Zarządzanie serwerami
Obsługa sieci komputerowych
Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym funkcjonujących urządzeń
Aktualizowanie dokumentacji związanej z obiegiem sprzętu informatycznego
Instalacja i aktualizacja oprogramowania na stacjach użytkowników
Wymagania:
Wykształcenie kierunkowe
Dokładność, rzetelność, sumienność
Bardzo dobra obsługa komputera
Umiejętność pracy w zespole
Dobra znajomość języka angielskiego
Mile widziana znajomość języka niemieckiego
Dodatkowym atutem będzie znajomość administracji serwerami
Oferujemy:
3 miesięczny bezpłatny staż
Możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia w prestiżowej firmie
Obiady
Referencje
Jeśli jesteś zainteresowany(a ) pracą w szybko rozwijającej się firmie z branży hotelarskiej i chcesz dołączyć do naszego
międzynarodowego zespołu, nie czekaj ani chwili dłużej! Prześlij swój list motywacyjny i CV ze zdjęciem klikając na
przycisk Aplikuj znajdujący się na dole ogłoszenia.
W temacie wiadomości wpisz nazwę stanowiska pracy.

Informujemy , że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Oferty bez
zdjęcia nie będą rozpatrywane.
Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 .08.1997 r., Dz. U .
nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) ".
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