Arriva RP, jedyny prywatny pasażerski przewoźnik kolejowy funkcjonujący na rynku Polskim, w
związku ze swoim rozwojem i poszukiwaniem nowych rozwiązań w zakresie technologii
informatycznych, poszukuje:
Specjalista d/s informatyki
Miejsce pracy Toruń
Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrowanie i utrzymanie infrastruktury IT
Monitorowanie, zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów informatycznych
Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów użytkowników w zakresie sprzętu
komputerowego i oprogramowania
Tworzenie oraz modernizacja istniejących rozwiązań, narzędzi wspierających procesy
biznesowe;
Zapewnienie wsparcia dla kluczowych procesów biznesowych obsługiwanych przez systemy
Zarządzanie budżetem IT dla organizacji
Koordynowanie współpracy z zewnętrznymi partnerami z obszaru IT
Udział w projektach operacyjnych i informatycznych
Podróże służbowe do obecnych i przyszłych lokalizacji firmy w ramach nadzoru nad całą
siecią IT Grupy Arriva w Polsce

Wymagania wobec kandydatów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wiedza z zakresu technologii informatycznych w tym baz danych oraz rozwoju i utrzymania
systemów IT,
znajmość zagadnień WAN/LAN pozwalające na swobodne konfigurowanie urządzeń
sieciowych
znajomość zagadnień bezpieczeństwa IT
ogólna znajomość zasad modelowania systemów informatycznych i zarządzania
wymaganiami,
mile widziana ogólna znajomość funkcjonowania rynku kolejowego lub
logistyczno/transportowego (doświadczenie w tych branżach będzie dużym atutem)
ogólna znajomość zasad prowadzenia projektów informatycznych,
dobra lub bardzo dobra znajomość języka angielskiego (warunek konieczny)
bardzo dobre zdolności interpersonalne;
umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego;
umiejętność pracy w zespole;
bardzo dobra organizacja własnej pracy;
dokładność, sumienność, odpowiedzialność i cierpliwość;
odporność na stres;
prawo jazdy kat. B;
mobilność

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, w oparciu o umowę o pracę
przyjazne środowisko pracy oraz wsparcie przełożonych
możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia
uczciwe wynagrodzenie,
pracę w ambitnym zespole,
szkolenia tematyczne,
możliwość rozwoju zawodowego
opiekę medyczną

Osoby zainteresowane złożeniem aplikacji proszone są o wysłanie swojego CV oraz listu
motywacyjnego na adres mailowy praca.rp@arriva.pl z podaniem nazwy stanowiska w tytule maila.
Prosimy Kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Więcej informacji o firmie znajdziecie
Państwo na www.arriva.pl

