
 
IT JUNIOR SPECIALIST 

Naszą wizją jest zostać wiodącym strategicznym partnerem wysokiej klasy rozwiązań do transformacji 

elektrycznej na całym świecie, poprzez dostarczanie wyjątkowych produktów o wysokiej jakości, usług, 

konkurencyjności i innowacji, które pomogą naszym klientom odnieść sukces.  

Poszukujemy doświadczonego IT Junior Specialist, który dołączy do naszej dynamicznej i ambitnej firmy 

Noratel Sp. Z o.o. , mieszczącej się w Dobrej (obok Szczecina), Polska. 

Opis stanowiska: 

• Zarządzanie komputerami, serwerami oraz sprzętem teleinformatycznym, 

• Diagnoza oraz rozwiązywanie bieżących problemów programowych oraz sprzętowych użytkowników, 

• Instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz wymaganych aplikacji, 

• Bezpośrednie wsparcie dla użytkowników systemów IT, wsparcie pracy zespołu IT, 

• Konfiguracja urządzeń sieciowych LAN/WAN/VPN, 

• Zakup i zlecanie wymiany sprzętu w ramach przydzielonego budżetu, 

• Realizacja zgłoszeń serwisowych, współpraca z firmami zewnętrznymi, 

• Zapewnienie ciągłości funkcjonowania struktury informatycznej firmy, 

• Utylizacja sprzętu komputerowego, 

• Podejmowanie pro-aktywnych działań w celu uniknięcia awarii. 

 

Nasze oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe – kierunki pokrewne, 

• Dobra znajomość systemów Microsoft Windows 10, Windows Server 2016, środowiska Microsoft 365, 

• Umiejętność instalowania i serwisowania sprzętu komputerowego, 

• Umiejętność rozwiązywania problemów z działaniem stacji roboczych, urządzeń mobilnych i 

peryferyjnych, 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, 

• Zdolność szybkiego uczenia się i chęć pogłębiania wiedzy, 

• Umiejętność pracy w zespole oraz realizowania indywidualnych zadań, 

• Dobra organizacja własnej pracy. 

 

Mile widziane:  

• Doświadczenie na podobnym stanowisku, 

• Znajomość produktów: Atlassian Jira Management oraz Zabbix. 

 

OFERUJEMY: 

• Umowę o pracę od pierwszego dnia pracy, co gwarantuje stabilność zatrudnienia, 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, 

• Bony świąteczna, dwa razy do roku,  

• Karnet sportowy dla Ciebie i członków Twojej rodziny,  

• Dofinansowanie do odpoczynku,  

• Ubezpieczenie grupowe,  

• Prywatną opiekę medyczną w preferencyjnej cenie,  

• Program poleceń – poleć pracownika i otrzymaj extra 3000 zł!  

• Szkolenie wprowadzające,  



 
• Koleżeńską atmosferę w pracy, 

• Celebrujemy wspólnie z naszymi wszystkim Pracownikami miłe wydarzenia, jak Tłusty Czwartek, Mikołajki 

i wiele innych. 

                                                                                                       

Praca w Noratel Polska 

 

Noratel sp. z o. o. to firma zatrudniająca 400 pracowników, zlokalizowana w Dobrej w pobliżu Szczecina. 

Od naszego powstania w 1993 roku ugruntowaliśmy naszą pozycję wiodącego dostawcy na rynku. Jesteśmy dumni, 

że projektujemy i produkujemy najszerszą gamę transformatorów, dławików i zasilaczy. Noratel Polska obsługuje 

spółki grupy kapitałowej i klientów z takich branż jak energia odnawialna, technika medyczna, automatyka 

przemysłowa, napędy silnikowe, kolej i elektromobilność (eMobility). Noratel Polska jest zaangażowany w 

tworzenie integracyjnego środowiska pracy, gdzie kluczowa jest różnorodność i równe szanse. Oprócz 

konkurencyjnych warunków zatrudnienia masz szansę rozwinąć u nas swoje kompetencje osobiste oraz swoją 

karierę w międzynarodowym środowisku. U podstaw naszego sukcesu leży dobre samopoczucie naszych obecnych 

i przyszłych pracowników i jednoczesna dbałość o nasze środowisko naturalne. 

 

O Grupie Noratel 

 

Firma Noratel została założona w 1925 roku i zajmuje się obsługą przemysłu na całym świecie. Stale 

rozwijajmy się, by sprostać zmieniającym się wymaganiom naszych klientów. Dziś jesteśmy wiodącym światowym 

dostawcą, dumnym mogąc zaoferować najszerszą gamę transformatorów, dławików i zasilaczy. Oprócz szerokiej 

gamy produktów standardowych, większość produkcji Noratel jest projektowana i produkowana na zamówienie, 

aby spełnić wymagania klientów OEM. Noratel zatrudnia ponad 2000 osób w 13 krajach Europy, Azji i Ameryki 

Północnej. Siedziba firmy znajduje się w Hokksund w Norwegii. 

 

Poziom: specjalista (mid / regular):  

• Raportowanie do Group IT Administrator 

 

Wymiar etatu: 

• Pełny etat 

 

Lokalizacja: 

• Dobra, Poland 

 

Sposób aplikacji: 

• Prosimy wysyłać swoje CV do działu: HR (Dep.) na adres e-mail: jana.radzewicz@noratel.pl  

mailto:jana.radzewicz@noratel.pl

