
 
 

 

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług 

technicznych o najwyższych standardach związanych z obsługą samolotów pasażerskich 

oraz Autoryzowanym Centrum Obsługowym Embraer. 

 

 W związku z rozwojem Spółki poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

Inżynier Systemów Komputerowych 

Miejsce pracy: Warszawa 
Nr ref: TI/03/2017 

 
Główne zadania: 

 Administracja oraz zapewnianie sprawnego działania sieci LAN/WAN/SAN; 

 Administracja systemami wykonywania kopii bezpieczeństwa; 

 Administracja systemem pocztowym; 

 Administracja systemami nadzoru bezpieczeństwa sieci; 

 Utrzymanie wysokiej dostępności, wydajności i odpowiedniej pojemności systemów 
informatycznych; 

 Dbanie o bezpieczeństwo sieci i systemów IT; 

 Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań informatycznych spółki; 

 Prowadzenie dokumentacji infrastruktury sprzętowej, sieciowej i serwerowej; 

 Rozwiązywanie incydentów i problemów związanych z działaniem powierzonych 
systemów informatycznych; 

 Współpraca z dostawcami w zakresie administrowanych systemów. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany profil informatyczny; 

 Bardzo dobra znajomości zagadnień sieciowych LAN/WAN/SAN; 

 Bardzo dobra znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i 
systemów informatycznych; 

 Bardzo dobra znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych; 

 Bardzo dobra znajomość systemów tworzenia kopii zapasowych; 

 Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

 Samodzielność, inicjatywa i dobra organizacja pracy; 

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 

 Skuteczna realizacja postawionych celów oraz umiejętność aktywnego poszukiwania 
rozwiązań. 

 



 
 

 

Oferujemy: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

 Stałe wynagrodzenie oraz premia uzależniona od osiąganych wyników; 

 Pakiet socjalny. 

 
Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików 

zawierających w nazwie imię i nazwisko) na adres emailowy: rekrutacja@lotams.com.  

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty. 

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji (zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami). 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania” 
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