
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SPECJALISTA DS. IT 

 

Miejsce pracy:  Kraków 

 

Opis stanowiska 

✓ administracja serwerami Windows Server/Linux 

(Active Directory, DNS, DHCP, Share, Print, IIS, SMB, 

FTP, Apache, NTP, itp), 

✓ administracja środowiskami wirtualizacji (Hyper-V, 

VMware), 

✓ zarządzanie politykami bezpieczeństwa IT 

(antywirus, DLP, MDM, szyfrowanie), 

✓ zarządzanie systemami tworzenia kopii zapasowych 

oraz archiwizacji, 

✓ administracja centrali telefonicznej oraz fizycznej 

warstwy sieci teleinformatycznej, 

✓ współtworzenie oraz obsługa systemu zgłoszeń 

(helpdesk). 

 

 

Wymagania 

✓ wykształcenie wyższe o profilu technicznym 

(informatyka), 

✓ min. 3-letnie  doświadczenie  zawodowe na 

podobnym stanowisku,  

✓ doskonała obsługa MS Office 365 oraz konfiguracji 

klientów z Windows 10 Pro, Android, iOS, 

✓ znajomość obsługi i konfiguracji wielofunkcyjnych 

urządzeń drukujących (Konica-Minolta, HP), 

✓ mile widziane samodzielne rozwiązywanie 

problemów informatycznych (software, hardware). 

 

 

Oferujemy  

✓ stabilne warunki zatrudnienia w prężnie 

rozwijającej się firmie 

 

 

✓ możliwość rozwoju zawodowego 

✓ atrakcyjny pakiet socjalny (fundusz socjalny, 

opieka medyczna) 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji, za pomocą przycisku APLIKUJ. 

 

 

 

 

Aplikacje powinny zawierać CV ze zdjęciem i list motywacyjny. Więcej informacji o działalności firmy na stronie: www.kzn.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

Kandydatami.  

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Półłanki 25;  30-740 Kraków w zakresie objętym przekazanym przeze mnie 

CV oraz załączonej dokumentacji, jak również zawartym w liście motywacyjnym, dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 

 

 

www.kzn.pl 

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, spółka-matka Grupy KZN Bieżanów jeden z liderów segmentu 

infrastruktury szynowej w Polsce i Europie. Producent innowacyjnych rozwiązań dla nawierzchni szynowych – kolej, 

tramwaj, metro; które dostarcza wraz z kompleksowymi usługami logistycznymi, budowlanymi i serwisowymi. 

APLIKUJ 

http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://www.kzn.pl/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/
http://kzn.pl/formularz-rekrutacyjny/

