
 

 

 

 

 

 

      

  

 

   

 

Grupa TAURON to druga co do wielkości zintegrowana grupa energetyczna w Polsce kontrolująca pełen łańcuch wartości, począwszy 
od wydobycia węgla aż po sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych. Obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju na 
terenie pięciu województw. Grupa TAURON to jeden z największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz największy sprzedawca 
i dystrybutor energii elektrycznej. 
W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, 
TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia, Kopalnia Wapienia „Czatkowice” oraz TAURON Ciepło. TAURON Polska Energia SA jest 
spółką holdingową w Grupie TAURON notowaną od 2010 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach WIG20 – 
indeksu największych spółek giełdowych. 

 

 

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 
 

Specjalista ds. Utrzymania Systemów 
 
Nr ref: TOK/2016/8 
Miejsce pracy: Częstochowa/Legnica/Wałbrzych 

 

  

      

 

Wymagania 

* Aktualne zatrudnienie w Spółkach GK TAURON 
* Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane informatyczne) 
* Minimum roczne doświadczenie w administracji środowiskiem System Center Configuration Manager (SCCM) 
* Doświadczenie w użytkowaniu narzędzi Active Directory, System Center Updates Publisher, Microsoft Deployment 
Toolkit 
* Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/7/8. 
* Umiejętność tworzenia zapytań SQL i T-SQL 
* Umiejętność pisania skryptów automatyzujących czynności administracyjne (VBScript, Powershell) 
* Praktyczna wiedza w zakresie opracowywania procedur i dokumentacji technicznej 
* Kursy poszerzające/aktualizujące wiedzę z zakresu IT 
* Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na pracę z dokumentacją techniczną 
* Rzetelność i odpowiedzialność w wykonywaniu zadań 
* Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 
* Prawo jazdy kat. B 

 

Zakres obowiązków 

* Tworzenie i konfiguracja mechanizmów zdalnej instalacji systemu operacyjnego oraz paczek aplikacyjnych w SCCM. 
* Zarządzanie urządzeniami mobilnymi. 
* Wirtualizacja aplikacji. 
* Zarządzanie oraz wdrażanie aktualizacji na stacje robocze za pomocą Software Update Point (SCCM). 
* Tworzenia raportów - (Report Builder, Excel). 
* Przygotowanie, wdrażanie, utrzymanie i rozwój teleinformatycznych narzędzi wsparcia. 
* Udział w projektach dotyczących obszaru IT. 
* Uczestnictwo w opracowywaniu i definiowaniu standardów IT w zakresie obsługi użytkowników i świadczenia 
wsparcia dla stacji roboczych. 
* Pełnienie funkcji II linii wsparcia użytkowników. 

 

Oferujemy 

* Pracę w przyjaznej atmosferze w dynamicznie rozwijającej się Spółce 
* Stabilne warunki pracy i pakiet świadczeń socjalnych 
* Możliwość rozwoju zawodowego 

 

Data ważności 

2016-04-26 
 

Adres url do formularza aplikacyjnego 

https://hr.tauron.pl/candidate/CandidateApplication.aspx?id=1044 
 

 

 

 
 

  


