
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy jedną z największych i najdłużej działających 
polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie
w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych.

30
LAT 

NA RYNKU

6
ODDZIAŁÓW 
W EUROPIE

12 000
STAŁYCH 

KLIENTÓW

6
MAREK 

WŁASNYCH

150
WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW



OPIS ZADAŃ:

- Zarządzanie działem IT
- Zarządzanie zasobami informatycznymi firmy (sieć komputerowa, 
bazy danych) i rekomendacje dot. Ulepszenia infrastruktury
- Administrowanie systemem ERP Comarch XL
- Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania 
infrastruktury
- Współudział w tworzeniu strategii digitalizacji
- Pomoc w automatyzacji procesów biznesowych oraz 
raportowania
- Bieżące zarządzanie systemem ticketowym (stałe wsparcie 
techniczne dla pracowników i kontrahentów)
- Bieżąca współpraca z innymi działami firmy 
- Samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych
- Identyfikowanie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa oraz 
wprowadzanie działań mitygacyjnych
- Prowadzenie szkoleń dla pracowników

WYMAGANIA:
- Wiedza w zakresie tworzenia sieci komputerowej oraz protokołów 
sieciowych
- Znajomość zgadnień cloud computing                                                                 
- Doświadczenie w administracji systemami operacyjnymi MS Windows
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
- Kreatywność, inicjatywa i chęć nauki
- Umiejętność pomocy zdalnej ws. technicznych
- Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji technicznej oraz szkoleń
- Bardzo dobra organizacja pracy i wyznaczanie priorytetów działu
- Umiejętność pracy w zespole

MILE WIDZIANE: 

- Doświadczenie w administracji Windows Server 2019 
- Znajomość podstaw SQL o wirtualizacji (głównie Hyper-V)
- Doświadczenie w zarządzaniu zwinnym
- Znajomość systemów ERP i/lub tworzenia raportów BI

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU IT

KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO



DOFINANSOWANIA
DO POSIŁKÓW

MOŻLIWOŚĆ
PRACY ZDALNEJ

MIĘDZYNARODOWE
ŚRODOWISKO PRACY

BUDŻET
NA WAKACJE

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
I SZKOLENIA

ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE

ZDROWE
ŚRODY

PRYWATNA
OPIEKA MEDYCZNA

TELEFON I KOMPUTER
SŁUŻBOWY

WYJAZDY
INTEGRACYJNE

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

STÓŁ DO GRY
W BILARD

ELASTYCZNE
GODZINY PRACY

NOWOCZESNE
BIURO



Aplikuj już teraz
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: 
praca@renex.pl 

W tytule proszę wpisać stanowisko pracy, 
którego aplikacja dotyczy.

Do aplikacji proszę załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze RENEX
i/lub RENEX sp. z o.o. sk. dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej
i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO).

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLSKA

T: 54 231 10 25
T: 54 411 25 55
E: office@renex.pl
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