BorgWarner jest częścią amerykańskiego koncernu BorgWarner Inc., producenta komponentów i systemów zaawansowanych technologii dla układów
napędowych w pojazdach. Firma specjalizuje się w produkcji turbosprężarek, układów kontroli i sterowania przekładni automatycznych oraz łańcuchów
i modułów rozrządu ze zmiennymi fazami dla branży motoryzacyjnej i obecnie jest liderem w produkcji tych urządzeń w Europie.

Stażysta w Dziale IT Service Desk
Główne zadania:
1 linia wsparcia (Service Desk) dla wewnętrznych użytkowników systemów IT w tym:
a. przyjmowanie, rejestracja i obsługa zgłoszeń/incydentów IT,
b. ewidencja i aktualizacja zgłoszeń/incydentów w wewnętrznym systemie IT,
c. eskalacja zgłoszeń/incydentów IT wg. ustalonych priorytetów i standardów IT
Instalacja i konfiguracja komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek oraz telefonów
Kontakt z dostawcami sprzętu i usług IT w wypadku zaistnienia awarii
Zapewnienie aktualności oprogramowania IT oraz zabezpieczeń antywirusowych na stacjach roboczych
Kontrola zgodności stacji roboczych z procedurami IT i polityką bezpieczeństwa IT
Współpraca z przedstawicielami działu IT celem zapewnienia działania aplikacji komputerowych
Aktualizacja i tworzenie dokumentacji wewnętrznej IT

Wymagania:
Dyspozycyjność (min. 20 godzin tygodniowo)
Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego w tym: komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, telefonów
Bardzo dobra znajomość obsługi oprogramowania komputerowego w tym: MS Windows, MS Office
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
Dobra znajomość j. polskiego i angielskiego
Umiejętności analityczne

Oferujemy:
Minimum 3-miesięczny płatny staż
Możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia poprzez pracę z technologiami takimi jak: Active Directory, Exchange, SCCM, SCSM
Okazję do doskonalenia języka angielskiego
Pracę na nowoczesnym sprzęcie
W aplikacjach proszę zawrzeć następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Firmę BorgWarner z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 950
w celu przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana
w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

