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PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok / Centrala / Wydział Zarządzania Usługami ICT/OT

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Referent – administrator systemów informatycznych
Białystok
Twój zakres obowiązków:

•
•
•
•
•
•
•

nadzór i utrzymanie biernych i aktywnych elementów sieci technologicznej opartych m.in. o urządzenia firmy Cisco,
ECI, Nokia, CheckPoint,
administracja oraz nadzór nad poprawnością pracy infrastruktury sprzętowo – programowej wykorzystującej m. in.
oprogramowanie firmy Microsoft,
zarządzanie i administracja kontami Active Directory w sieci OT oraz dostępem do VPN do sieci technologicznej,
administrowanie i nadzór centralnego systemu SOT obiektów energetycznych,
prowadzenie ewidencji oraz nadzorowanie wykorzystania licencji komputerowych,
udział w przygotowaniu i wykonaniu postepowań zakupowych,
prowadzenie w systemie FK ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania użytkowego oraz środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych Wydziału.

Nasze wymagania:

•
•
•
•
•

mile widziane wykształcenie wyższe informatyczne,
mile widziane doświadczenie w sektorze informatycznych w zakresie nadzoru i konfiguracji urządzeń sieciowych firmy
Cisco, obsługi systemów informatycznych lub znajomość systemów operacyjnych Microsoft w wersji workstation I
serwer,
wymagana biegła znajomość pakietu Office oraz prawo jazdy kat. B,
mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2) ze szczególnym uwzględnieniem
obszaru technicznego,
kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, orientacji na jakość, orientacji na klienta, odpworności na stres
oraz współpracy i zaangażowania.

To oferujemy:

•
•
•
•

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
przyjazną atmosferę pracy,
pakiet benefitów pozapłacowych.

CV prosimy przesłać za pośrednictwem ogłoszenia i dołączonego do niego formularza
zamieszczonego na stronie www:

https://pgedystrybucja.pl/o-spolce/kariera
a w przypadku braku możliwości aplikacji poprzez formularz elektroniczny, na adres mailowy:
rekrutacja.ob@pgedystrybucja.pl lub pocztą tradycyjną na adres: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul.
Elektryczna 13, 15-950 Białystok z tytułem maila lub dopiskiem „rekrutacja na stanowisko: pomocnik
elektromontera”.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. (adres: ul. Garbarska 21A; 20 340 Lublin).
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w
procesie rekrutacji jest dostępna na stronie https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzulainformacyjna-dla-kandydata-do-pracy

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
O Pracodawcy:
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje
bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by
realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem
transformacji energetycznej w Polsce.
PGE Dystrybucja S.A. to największy w Polsce operator systemu dystrybucyjnego. Spółka działa na terenie wschodniej i
centralnej części kraju (około 40% terytorium Polski). Dystrybuuje energię elektryczną do ponad 5,5 mln Odbiorców. W
centrali i siedmiu oddziałach spółki zatrudnionych jest prawie 10 tys. pracowników.
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Jednocześnie przypominamy, że w przypadku podania przez Panią/Pana w CV i liście motywacyjnym dodatkowych danych, innych niż: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dokumenty muszą zawierać podpisaną klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia
niniejszej rekrutacji, innych niż: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
……………….………… (podpis kandydata)
W przypadku braku Pani/Pana zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, nie będzie możliwy Pani/Pana udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym.
Jeśli chce Pani/Pan wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych w PGE Dystrybucja S.A., prosimy o zamieszczenie i podpisanie w CV lub liście motywacyjnym klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. moich danych osobowych zamieszczonych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu wzięcia udziału w
przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez PGE Dystrybucja S.A., w tym na umieszczenie moich danych w jej bazie rekrutacyjnej i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.
……………….………… (podpis kandydata)

