
 
 

OFERTA PRACY 
 

Firma Heller Consult sp. z o. o. świadcząca usługi doradcze i badawcze dla administracji 

drogowej w Niemczech i Polsce oraz innych krajach europejskich, zajmująca wiodącą pozycję 

na rynku w zakresie oceny stanu technicznego nawierzchni, Pavement Management System 

oraz innych mechanizmów wspierających procesy podejmowania decyzji, a ponadto 

posiadająca wieloletnie doświadczenie w analizach ruchu drogowego oraz wizualizacji 

i udostępnianiu danych drogowych, 

 

poszukuje kandydatów do współpracy: 

 

studentów i absolwentów kierunków inżynierskich  

(informatyka, elektronika lub telekomunikacja) 

 

na stanowisku: 

Administrator systemów i sieci komputerowych 
 

Miejsce pracy: Oddział firmy Heller Consult sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, ul. Reformacka 10, 

21-500 Biała Podlaska 

 

Liczba oferowanych miejsc pracy: 1 

 

Rodzaj umowy: umowa zlecenie / umowa o pracę 

 

Wymiar czasu pracy: elastyczny czas pracy, docelowo cały etat (40h/tyg.) 

 

Proponowane wynagrodzenie: do negocjacji 

 

WYMAGANIA: 

• Znajomość środowisk Windows Clients, Windows Server, Linux, Baz danych.  

• Mile widziana znajomość zagadnień Docker, Micro Services, ArcServer, ESX, 

a także programów: biurowych, użytkowych i narzędziowych; 

• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa IT, 

• Znajomość działania sieci LAN, WAN, WLAN, zagadnień sieciowych, sprzętu 

sieciowego, komputerów klasy PC i serwerów. 

• Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych, 

• Umiejętność konfiguracji sieci bezprzewodowych, 

• Podstawowa wiedza nt. zagadnień z zakresu baz danych (MySQL, PostgreSQL); 

• Płynna znajomość języka angielskiego, 

• Mile widziana znajomość języka niemieckiego lub chęć podjęcia nauki, 

• Gotowość do wyjazdów służbowych do Warszawy i do Darmstadt 

(Niemcy). 

 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

• Instalacja, konfiguracja i utrzymanie oprogramowania na serwerach grupy 

HELLER i serwerach klientów, 

• Instalacja, konfiguracja i utrzymanie naszych serwisów webowych i aplikacji. 

• Utrzymanie sieci (VPS, Routery, Proxy,…), 

• Backupowanie danych, 

• Monitorowanie serwerów, 

• Opieka nad sprzętem komputerowym w firmie, 

• Zapewnienie sprawnego działania usług dostępnych dla użytkowników 

(administrowanie, modyfikowanie, monitorowanie poprawności działania, 

usuwanie usterek i ich przyczyn, instalacja i utrzymanie systemów 

operacyjnych i oprogramowania) 

• Nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur informatycznych 

i telekomunikacyjnych, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury, 

• Testowanie nowych rozwiązań, 

• Współpraca z dostawcami usług i sprzętu komputerowego, 

• Utrzymanie drukarek. 

 

OFERUJEMY: 

• Interesującą pracę w młodym, międzynarodowym, dynamicznie rozwijającym 

się zespole, 

• Przyjazną atmosferę pracy, 

• Możliwość poznawania nowych rozwiązań IT, 

• Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia, 

• Możliwość wdrażania własnych pomysłów, 

• Dużą samodzielność w działaniu. 

 

 

UWAGI:   

Oferta pracy skierowana jest zarówno do studentów jak i absolwentów, wiążących swoją 

przyszłość z administracją systemami i sieciami komputerowymi. W naszej firmie zdobędziesz 

potrzebne doświadczenie. Jeśli chcesz się rozwijać, wyrażasz chęć do nauki, jeśli jesteś: 

samodzielny, rzetelny, dokładny, odporny na stres, komunikatywny oraz cechujesz się wysoką 

kulturą osobistą, jesteś dyspozycyjny, gotowy do wyjazdów służbowych do Warszawy i do 

Darmstadt (Niemcy), to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie! 

 

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: rekrutacja@heller-consult.pl 

z adnotacją „Administrator” w tytule wiadomości. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi 

jedynie na wybrane oferty. 

 

W aplikacji proszę umieścić klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 

29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”. 

mailto:rekrutacja@heller-consult.pl

