
Sente Systemy Informatyczne sp. z. o. o. poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista wsparcia IT 

Projektujemy  i  wdrażamy  zaawansowane  rozwiązania  informatyczne  wspierające  rozwój  i  wzrost
efektywności w firmach naszych Klientów. Od 2000 roku ponad 70 firm z branży handlowej, produkcyjnej i
usługowej  wdrożyło  system  Sente.  Klienci  wybierają  Sente  ponieważ  realizowane  przez  nas  projekty
skoncentrowane są na poprawie efektywności i wyników naszych Klientów.

Kogo poszukujemy do naszego zespołu?
Czy jesteś specjalistą w branży IT, ale nudzi Cię zarządzanie wciąż tymi samymi aplikacjami oraz ciągłe 
wykonywanie tych samych obowiązków? Chcesz spróbować czegoś nowego?

Jeśli tak, to dołącz do nas!
Jesteśmy firmą tworzącą zaawansowane oprogramowanie biznesowe w oparciu o własną nowoczesną platformę 
do budowy aplikacji biznesowych. Piszemy w różnych językach, takich jak: C#, JavaScript, HTML5, C++, SQL. 
Wspomagamy się narzędziami: GIT (Source Tree), Jenkins, Visual Studio, Test Complete. Zespoły programistów 
pracują w metodyce Scrum.

Poszukujemy specjalisty IT, który wesprze programistów w ich codziennej pracy, wykonując te zadania, które nie 
wymagają umiejętności programistycznych.

Co będzie należało do Twojego zakresu działań na tym stanowisku?

• utrzymanie autorskiego oprogramowania wewnętrznego w firmie i jego konfiguracja 
• wsparcie programistów w zakresie wykorzystania i konfiguracji oprogramowania wewnętrznego oraz 

narzędzi (Gitlab, Source Tree, IB Expert, itp) 
• prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie narzędzi informatycznych i autorskiego oprogramowania 
• pomaganie programistom w procesie aktualizacji oprogramowania u klientów i diagnozowaniu awarii 

Do efektywnego realizowania zadań na tym stanowisku niezbędna jest:

• Komunikatywność i zamiłowanie do pracy z ludźmi 
• Chęć uczenia się nowych rzeczy i przekazywania tej wiedzy innym 
• Znajomość języków skryptowych (bash, batch) 
• Możliwość pracy w wymiarze pełnego etatu 

Mile widziana będzie znajomość: narzędzi wspomagających pracę programistów (Gitlab, Jenkins) oraz podstaw 
programowania.

Nie martw się, jeśli masz niewielkie doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi (Windows, 
Linux), konfiguracją sieci komputerowych albo zarządzaniem bezpieczeństwem. Współpracujemy w tym zakresie 
z zewnętrzną firmą i te umiejętności nie są od Ciebie wymagane. Naszego oprogramowania i naszej specyfiki 
pracy także Cię nauczymy.

Co oferujemy?

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób wynagradzania

Sam możesz wybrać dogodną dla Ciebie formę zatrudnienia.

Stabilność zatrudnienia

Stabilność zatrudnienia daje spokój. Jest to tak samo ważne dla Ciebie, jak i dla nas.

Poznasz doskonałą atmosferę w pracy

Wspólnie dyskutujemy nad najlepszymi rozwiązaniami. Relacje opieramy na wzajemnym szacunku oraz 



swobodnej wymianie doświadczeń i pomysłów.

Otrzymasz od nas wszystko, co będzie Ci potrzebne do efektywnej pracy

Dla nas Twoja efektywność jest priorytetem. Zapewnimy Ci warunki, dzięki którym sprawnie nabędziesz nową 
wiedzę i poszerzysz umiejętności. Opieka doświadczonych współpracowników pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. 
Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z systemu benefitów i wybrać spośród karty Multisport Benefit, prywatnej 
opieki medycznej, biletów do kina oraz wielu innych atrakcji.

Zapraszamy do aplikowania za pośrednictwem formularza: http://rekrutacja.sente.pl/Apply/Step1/201605001
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