
Jesteśmy firmą działającą na rynku TSL od ponad 10 lat i w tym czasie zdołaliśmy wypracować silną i stabilną pozycję wśród
liderów branży logistycznej. 

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych usług w zakresie eksportu oraz importu dla sektora małych i średnich
przedsiębiorstw. 

Posiadamy świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO, które jest marką  rozpoznawalną na rynkach międzynarodowych i
rekomendowaną przez Światową Organizację Cła. 

Zakres naszej działalności operacyjne skupia się wokół: transportu międzynarodowego unijnego i pozaunijnego, usług
magazynowych oraz agencji celnej. 

Ostatnie 2 lata naszej działalności zaważyły o poszerzeniu zakresu naszych działań, co zaowocowało powstaniem Centrum
Obsługi Towarów Celnych - pierwszego takiego obiektu w Polsce; 

tym samym z dumą podjęliśmy szeroko zakrojoną akcję rekrutacyjną zmierzającą do poszerzenie naszych horyzontów; w
związku z powyższym poszukujemy osoby na stanowisko:

Informatyk

Możemy Ci zaoferować:
✔ Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę,
✔ Przyjazną atmosferę pracy,
✔ Możliwość rozwoju osobistego,
✔ Bogaty pakiet ubezpieczenia ambulatoryjnego z dostępem do specjalistów oraz badań,
✔ Ubezpieczenie grupowe,
✔ Bezpłatny dostęp do edukacji językowej,
✔ Bezpłatny dostęp do szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego zamkniętego,
✔ Podnoszenie kompetencji poprzez kursy branżowe,
✔ Niezbędne narzędzia pracy,
✔ Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku,
✔ Stałe podnoszenie kwalifikacji.

Brzmi dobrze? A zatem dołącz do nas, jeśli jesteś:
✔ Pasjonatem informatyki i masz wykształcenie w tym kierunku,
✔ Odpowiedzialny oraz zaangażowany w wykonywaną pracę,
✔ Obeznany w podstawach administracji systemami Windows oraz Linux,
✔ W stopniu podstawowym zaznajomiony z SQL-em i wirtualizacją,
✔ Zaznajomiony z zagadnieniami związanymi z budową i funkcjonowaniem sieci LAN, WAN, WIFI,
✔ W stanie pochwalić się swoimi osiągnięciami związanymi z projektowaniem stron internetowych, najlepiej

dowolnego rozwiązania CMS: WordPress, Joomla,
✔ oraz jeśli znasz język angielski w stopniu przynajmniej umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Chcesz się zajmować:
✔ Obsługą informatyczną spółki - bieżące rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników,
✔ Zapewnianiem  ciągłości  funkcjonowania  sprzętu  informatycznego  (naprawy  +  kontakt  

z zewnętrznymi serwisami),
✔ Instalacją nowych stanowisk pracy oraz konfiguracją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych,
✔ Dbaniem o stabilność i bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej oraz rozwój procedur i standardów,
✔ Pomocą przy wdrażaniu nowych rozwiązań IT,
✔ Prowadzeniem i aktualizacją ewidencji sprzętu i oprogramowania. 

Zapraszamy do współpracy.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 3CARGO Sp. z o.o. S. K.
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Świerkowicka 36 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie

danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez 3CARGO Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Świerkowicka

36 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.


