ŠIRIMO NAŠO IT EKIPO!
Si želite nadgradnje svoje kariere v vrhunsko tehnološko naprednem podjetju, ki
izrazito vlaga v avtomatizacijo proizvodnje in posodobitev IT strukture ter sistemov
za planiranje in upravljanje proizvodnje?
Ste motivirani, ambiciozni in iščete dolgoročno zaposlitveno priložnost?
Potem vas vabimo k prijavi na delovno mesto

IT SPECIALIST (M/Ž)
Nudimo:
- zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim obdobjem,
- delo v eni izmeni v prijetnem in pozitivnem kolektivu in okolju,
- možnost osebnega in profesionalnega napredovanja,
- možnost dodatnega izobraževanja in rasti znotraj podjetja,
- možnost dolgoročne zaposlitve v urejenem podjetju, ki nudi dobra letna izplačila
in ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.
Delovne naloge:
- opravljanje del in nalog na področju podpore uporabnikom,
- zbiranje, urejanje podatkov in koordinacija projektov,
- delo s strojno opremo: strežniki, aktivno in pasivno mrežno opremo, »storag-om«,
- poznavanje arhitekture in delovanja LAN / WAN omrežja,
- delo z operacijskimi sistemi (predvsem Windows server 2019),
- uporabljanje Microsoft SQL2019,
- nastavljanja aktivne mrežne opreme: mrežnih prehodov, VLAN-ov, VPN povezav
itd.,
- poznavanje orodij za zaščito podatkov (Veeam),
- dobro poznavanje virtualizacije (VMware),
- skrb za aktivni imenik, skupinsko politiko, administrativne naloge,
- podobna dela po navodilih vodje.
Pričakujemo:
- končano V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, smer računalništvo oz. informatika,
- izkušnje na podobnem delovnem mestu so zaželene,
- visoka motiviranost za učenje in delo,
- napredno znanje paketa MS Office,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
- sposobnost tako samostojnega kot timskega dela,
- usmerjenost v rezultate dela, kakovost, strokovnost, kompetentnost,
- samoiniciativnost, natančnost, zanesljivost, inovativnost,
- vozniški izpit B-kategorije in lasten prevoz,
- nekaznovanost.
Možen pričetek dela: Čim prej po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu.
Rok za prijavo: do 31. 8. 2021.
Prijava/dodatna pojasnila: M:nina.mohar@podgorje.si, T: 030 700 713.
Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno.
Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami!
Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno
tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah
poslovne odličnosti, nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter
vlaganje v zaposlene.

