BFF Banking Group jest liderem na rynku specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami sektora publicznego
w Europie. Grupa prowadzi działalność we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Grecji, Francji, Polsce, Portugalii, Słowacji i
Hiszpanii. Działa również w Niemczech, Holandii i Irlandii, oferując internetowe depozyty terminowe, obsługując łącznie 12
krajów w całej Europie.
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Specjalista, ICT (Helpdesk)
Czego oczekujemy od kandydata:

▪
▪
▪

Płynnej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie

▪
▪
▪
▪
▪

Znajomości: Linux, ITIL, Docker

Dobrej znajomości języka angielskiego (poziom minimum B2)
Doświadczenia w pracy z technologiami Microsoft: Windows 10, Windows Server
2008/2012/2016, Microsoft 365, Active Directory, System Center Configuration Manager
(SCCM)
Niezależności, samodyscypliny i dobrej organizacji pracy
Chęci rozwoju w obszarze ICT i ciągłej nauki
Umiejętności komunikacyjnych
Umiejętności pracy w grupie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•

Wspieranie użytkowników w obsłudze urządzeń i systemów informatycznych
Inwentaryzacje sprzętu i oprogramowania oraz nadzór nad ich użytkowaniem
Nadzór nad drukarkami, monitorowanie ich użytkowania i zużycia
Wykonywanie czynności administracyjnych w programach i systemach serwerowych
Reagowanie na problemy związane z funkcjonowaniem komputerów, sieci i aplikacji
Administracje firmowej sieci komputerowej
Instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania
Tworzenie dokumentacji, regulaminów i procedur dla środowiska informatycznego Spółki

Tworzenie kopii zabezpieczających i nadzorowanie ich przechowywania

Oferujemy:

▪
▪
▪

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

▪

Zajęcia językowe z języka angielskiego i włoskiego w godzinach pracy

Pracę w międzynarodowej, inspirującej firmie
Możliwość rozwoju poprzez udział w wielu szkoleniach indywidulanych i grupowych,
oferowanych przez firmę
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prywatną opiekę medyczną
Ubezpieczenie grupowe Generali
Kartę Medicover Sport
Kartę Sodexo z comiesięcznym doładowaniem
Świeże owoce
Spotkania integracyjne
Pracę w nowoczesnym biurowcu, w centrum Łodzi (Brama Miasta)
Dofinansowanie do okularów korekcyjnych
Możliwość rozwoju języków obcych poprzez pracę w międzynarodowym środowisku
Pracę w zgranym, dynamicznym zespole
Pracę hybrydową
1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH NA POCZET PRZYSZŁYCH PRPCESÓW REKRUTACYJNYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych przez BFF Bank S.p.A. S.A. Oddział w Polsce w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili
odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano
na
podstawie
zgody
przed
jej
wycofaniem.
2. ZGODA NA UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM SPÓŁKOM Z GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wyrażam zgodę na udostępnienie przez podmiot, do którego aplikuję na stanowisko w niniejszym
procesie rekrutacji (Administratora moich danych osobowych), spółkom z nim powiązanym
(wskazane poniżej) moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu
realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych tych podmiotów. Mam świadomość, że
zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wyrażając tę zgodę akceptuję
możliwość wykorzystania dotyczących mnie danych w celach związanych z prowadzeniem działań
rekrutacyjnych przez spółki z BFF Banking Group. Mam świadomość, że zgoda jest dobrowolna i
może być w każdej chwili odwołana, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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