
 

 

Szukasz pracy?  

Ciebie szuka jedna z największych i najaktywniej działających firm  

na rynku odszkodowań w Polsce! 

 

Centrum Odszkodowań DRB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest jedną z największych                         

firm działających na rynku odszkodowań w Polsce. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań dla osób 

poszkodowanych w wypadkach i ich bliskich na terenie całego kraju. Jesteśmy firmą godną zaufania i rzetelną o czym 

świadczą liczne wyróżnienia i certyfikaty przyznane przez niezależnych ekspertów, m.in.: Przedsiębiorstwo Fair Play 

2015, Lider Rynku 2015. Najlepsza w Polsce Firma w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania, czy też 

Solidna Firma 2014 oraz Wiarygodna Firma 2015. 

DRB to jeden z liderów rynku odszkodowawczego w Polsce. 

 

W związku z nieustannym rozwojem Centrum Odszkodowań DRB, do Centrali DRB w Legnicy  

poszukujemy osoby do pracy na stanowisko: 

Specjalista ds. IT - Informatyk 

 

Miejsce pracy:  Legnica 

 

Twoje zadania: 

 bieżące administrowanie i konfiguracja sieci komputerowej (Windows Server 2008/2012), 

 instalacja i konfiguracja sprzętu oraz aplikacji, 

 nadzór nad bezpieczeństwem systemów i danych, 

 utrzymanie ciągłości pracy systemów informatycznych, 

 przygotowywaniu raportów i analiz na podstawie danych zebranych w systemach 

 tworzenie rozwiązań automatyzujących proces przepływu informacji (VBA). 

 

Oferujemy: 

 pracę w dynamicznie rozwijającej się ogólnopolskiej firmie, 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  

 wynagrodzenie oraz premie związaną z efektami pracy i zaangażowaniem, 

 8-godziny system pracy (od pon.-pt. 08:00-16:00), 

 pracę w miłej i przyjaznej atmosferze, 

 pracę na samodzielnym stanowisku, 

 nowe wyzwania i możliwość rozwoju, a także awansu, 

 unikalne, przyjazne środowisko pracy i kulturę organizacyjną. 



 

 

Oczekujemy: 

 wykształcenia kierunkowego, 

 znajomości sieci komputerowych oraz infrastruktury sieciowej, 

 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 

 mile widziane doświadczenie w administracji systemami Windows Server 2008/2012 (w tym Active Directory), 

 znajomości środowiska Microsoft Windows i aplikacji biurowych Microsoft Office, 

 znajomości VBA jako dodatkowy atut, 

 mile widziana znajomość baz danych (MS SQL, Firebird), 

 mile widziana znajomość Microsoft Exchange, 

 mile widziana umiejętność zarządzania urządzeniami UTM (Netasq) oraz znajomość urządzeń sieciowych 

CISCO, 

 dobrej organizacji pracy i kreatywności, 

 wysokiego poziomu kultury osobistej. 

  

Aplikacje zawierające list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjęciem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

prosimy przesyłać na adres: praca_it@drb.pl 

W temacie wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja/IT 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”. 

 

 

 

 

 

 

 


